1ο Γυμνάσιο Τρικάλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ__________________________________________ 4
Σχόλιο σύνταξης __________________________________________________ 5
Αν ένα παιδί _____________________________________________________ 6
Βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας των σχολείων _______________________ 7
Ι. Μαθητές____________________________________________________ 8
ΙΙ. Εκπαιδευτικοί _______________________________________________12
ΙΙΙ. Διευθυντής ________________________________________________15

http://srv1-dide.kil.sch.gr/portal/files_/nomothesia_/nomoi_/kanonismos.pdf __15
Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες, _______________________________________19
Απουσίες - Δικαιολόγηση απουσιών ____________________________________19
Αξιολόγηση μαθητών (Π.Δ. 123/1983) _________________________________20
Παιδαγωγικός έλεγχος (Π.Δ. 104/79) _________________________________21
Διδακτικό παραμύθι: κρίσης και αλληλεξάρτησης ! __________________________21
«Περιβάλλον και Πολιτισμός 2011. Φωνές νερού μυριάδες». _________________24
Συμμετοχή του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων σε έρανο __________________________25
Γιορτή 28ης Οκτωβρίου _____________________________________________26
Προγράμματα σχ.έτους 2011-12 ______________________________________29
Διακρατικό πρόγραμμα FREE-MED _____________________________________30
Το 1ο Γυμνάσιο στο Μύλο των Ξωτικών _________________________________32
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Περτούλι ___________________________________34
Η Γ΄Τάξη του 1ουΓυμνασίου Τρικάλων στη ΣΜΥ στα πλαίσια ενημέρωσης του
μαθήματος ΣΕΠ __________________________________________________37
Οι Περιβαλλοντικές Ομάδες στο Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού «Κλιάφα» _______38
Ημερίδα: Η σημασία των ποταμών στη ζωή μας ___________________________39
Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας: 6 Μαρτίου 2012 __________________________40
Η Προαγωγή της Ψυχικής και Κοινωνικής Υγείας Πολιτική Πρόληψης της Βίας στο
Σχολείο ________________________________________________________40
Εισαγωγή _______________________________________________________40
Οι μαθήτριες και οι μαθητές για τη σχολική βία…… _________________________48
«Ο ρόλος της φωτιάς στη ζωή του προϊστορικού ανθρώπου»__________________52
21 Μαρτίου: μέρα γιορτής της δασοπονίας και της ποίησης ___________________53
Γιορτή της 25ης Μαρτίου ___________________________________________56

1ο Τεύχος

2011 - 12

2

1ο Γυμνάσιο Τρικάλων
Περιβαλλοντική επίσκεψη στο ΚΠΕ Μελίτης 26/27 Μαρτίου 2012 _____________57
«Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου» __________________________________59
Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Γ’ τάξης στην Αθήνα __________________________61
Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Β΄ τάξης στην Φλώρινα ________________________62
Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Α’ τάξης στην Κοζάνη & Καστοριά _________________65
Διακρίσεις μαθητών ________________________________________________66
Γαλλοφωνία ______________________________________________________66
Διαγωνισμός «ΘΑΛΗΣ» Β' Γυμνασίου 2011-2012 _________________________67

Εργασίες μαθητών/μαθητριών_________________________________________68
Εργασίες μαθητών/μαθητριών_________________________________________69
«Καινοτομώ – Δρω – ενεργώ» ________________________________________80

1ο Τεύχος

2011 - 12

3

1ο Γυμνάσιο Τρικάλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1ο Γυμνάσιο Τρικάλων
ΚΟΝΔΥΛΗ ΤΕΡΜΑ - 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλέφ.: 24310-20099
Fax: 24310-20099
Ιστοσελίδα: http://1gym-trikal.tri.sch.gr
Ε- mail mail@1gym-trikal.tri.sch.gr

1ο Τεύχος

2011 - 12

4

1ο Γυμνάσιο Τρικάλων
Σχόλιο σύνταξης

Αγαπητοί αναγνώστες,

Καλωσορίσατε στην πρώτη έκδοση του
μαθητικού περιοδικού «Τη γλώσσα μου έδωσαν
ελληνική» του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων.
Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι η
ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τους
προβληματισμούς της σχολικής κοινότητας
αφενός, η καταγραφή των μαθητικών και
άλλων
δραστηριοτήτων
της
σχολικής
κοινότητας αφετέρου.
Το περιοδικό «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική» στοχεύει να καταγράψει τις
δραστηριότητες και τις δράσεις της σχολικής κοινότητας και να μείνει στη
βιβλιοθήκη του σχολείου μας, για να μπορούν να ανατρέχουν οι αποφοιτήσαντες και
να αναζητούν τα πεπραγμένα. Να προβάλλει τις πιο αξιόλογες εργασίες των
μαθητών/μαθητριών, τη ζωή και την κίνηση του σχολείου. Στις σελίδες του πρώτου
τεύχους «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική»
κατοπτρίζεται η πολύπλευρη
δραστηριότητα των μαθητών/μαθητριών μας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
2011-12.
Η θεληματική και ενθουσιώδης συμμετοχή τους σε ενδοσχολικές και
εξωσχολικές δραστηριότητες εκπαιδευτικού, περιβαλλοντικού και φιλανθρωπικού
χαρακτήρα και οι διακρίσεις τους σε διαγωνισμούς αποδεικνύουν πως οι
μαθητές/τριές μας αποκτούν αξίες που κάνουν κάθε νέο «πάνω απ’ όλα άνθρωπο»,
φιλομαθή, υπεύθυνο πολίτη, που συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική και πολιτιστική
ζωή, αξίες απαραίτητες για τους πολίτες του 21ου αιώνα. Το περιοδικό συνιστά το
αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας. Η έκδοσή του στηρίζεται στην άριστη
συνεργασία μαθητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους μαθητές για τις εργασίες τους και τους καθηγητές για
την επίβλεψη των εργασιών αυτών. Θερμές ευχαριστίες απευθύνω σε όλους όσους
με βοήθησαν και με στήριξαν στην πρώτη έκδοση αυτή.
Καλή ανάγνωση
Η Διευθύντρια
Αποστόλου Μαριάννα
Καθηγήτρια Γαλλικών
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Αν ένα παιδί
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κριτική:
Μαθαίνει να κατακρίνει
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα:
Μαθαίνει να καυγαδίζει
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνεία:
Μαθαίνει να είναι ντροπαλό
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή:
Μαθαίνει να είναι ένοχο
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση:
Μαθαίνει να είναι υπομονετικό
Αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο:
Μαθαίνει να εκτιμά
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην δικαιοσύνη:
Μαθαίνει να είναι δίκαιο
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ασφάλεια:
Μαθαίνει να πιστεύει
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην επιδοκιμασία:
Μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην παραδοχή και στη φιλία:
Μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη μέσα στον κόσμο.

R. RUSSEL
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Βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας των σχολείων
Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των
κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα,
μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να
αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο
θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις
και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο
όρος "σχολική πειθαρχία" αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε
βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.
Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα
χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν
ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να
εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της
δημοκρατικής κοινωνίας. Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας
προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της
ομάδας, στοιχεία τα οποία συναντούμε βέβαια και στη λειτουργία αυταρχικά
οργανωμένης ομάδας. Η ειδοποιός διαφορά όμως της δημοκρατικά οργανωμένης
ομάδας έγκειται στο σημαντικό γεγονός ότι τα προηγούμενα στοιχεία προέρχονται
από τα μέλη της ομάδας, με ελεύθερη εκλογή, με συναίνεση και συμμετοχή και
αφήνουν περιθώρια διαφορών και πλουραλισμού απόψεων. Είναι φανερό ότι η
αυταρχική οργάνωση της ομάδας εξουδετερώνει το άτομο και το εντάσσει σε μία
απρόσωπη μάζα. Ειδικά στην εκπαίδευση η ισοπέδωση πρέπει να αποφεύγεται
επιμελώς. Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα που
δικαιούται να την εκφράζει και να την αναπτύσσει ελεύθερα μέσα στην ομάδα.
Επίσης, ο μαθητής δικαιούται να απαιτήσει ατομική αναγνώριση και προσωπική
ολοκλήρωση με τους ρυθμούς και τις δικές του δυνατότητες.
Παράλληλα όμως το σχολείο οφείλει να προσέξει την κοινωνική διάσταση του
μαθητή ως μέλος της ομάδας. Έτσι καταξιώνεται η προσωπικότητα του μαθητή,
αποκτά κοινωνική υπόσταση και καλλιεργεί συλλογική συνείδηση. Το άτομο
καταξιώνεται ως μέλος της ομάδας. Εκεί ζει, αποκτά γνώσεις και πείρα, καλλιεργεί
συναισθήματα, αξιοποιεί και χαίρεται τα επιτεύγματα των άλλων, καταθέτει τα δικά
του, ζει από την ομάδα, την υπερασπίζεται και, αν χρειαστεί, είναι πρόθυμος να
υποβληθεί σε θυσίες γι' αυτήν. Το σχολείο λοιπόν, με την αγωγή που προσφέρει,
έχει το δύσκολο ρόλο να συμβιβάσει το άτομο με την κοινωνία. Το άτομο έχει το
δικαίωμα να απαιτεί σεβασμό και να του δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσει
δημιουργικές πρωτοβουλίες. Δικαιούται δηλαδή ελευθερίας η οποία γεννά ασφάλεια
και υπευθυνότητα.
Παράλληλα όμως η κοινωνία νομιμοποιείται να απαιτήσει τη συνεισφορά του
ατόμου στην ομαλή λειτουργία της. Αυτό αποτελεί μία μεγάλη δυσκολία στην αγωγή

1ο Τεύχος

2011 - 12

7

1ο Γυμνάσιο Τρικάλων
την οποία ασκεί το σχολείο, γιατί οφείλει να συνδυάσει την ελευθερία με την
κοινωνική ευθύνη.
Γι' αυτό ο σχολικός κανονισμός δεν πρέπει να έχει στατικό χαρακτήρα και τη
μορφή ενός απλού καθηκοντολόγιου, αλλά να συνδέεται δυναμικά με το περιβάλλον
και την εποχή και να ενσωματώνει όχι μόνο την οργανωτική άποψη της σχολικής
πειθαρχίας αλλά και την παιδαγωγική. Επομένως, ένας σχολικός κανονισμός, που δε
θα θεωρεί τη σχολική πειθαρχία ως αυτοσκοπό αλλά μέσο παιδαγωγικό για την
ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου, θα πρέπει
να είναι προσαρμοσμένος στην ιδιαίτερη κατάσταση που προκύπτει κάθε φορά από
την παιδαγωγική αποστολή κάθε βαθμίδας και σχολείου, να σχετίζεται άμεσα με την
επικαιρότητα να έχει δυναμικό χαρακτήρα, να είναι προϊόν συνεργασίας και
συναίνεσης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, να προϋποθέτει
συγκεκριμένους τρόπους και μέσα πειθάρχησης με έμφαση στην πρόληψη και όχι στη
θεραπεία, να αφήνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργία των μαθητών, να προάγει
την προσαρμογή και την υπευθυνότητα και, τέλος, να περιέχει λογικές, γενικά
αποδεκτές, κατανοήσιμες και εφαρμόσιμες διατάξεις.
Ι. Μαθητές
Οι μαθητές κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική
αφετηρία και μεταφέροντας στις αποσκευές τους διαφορετικό μορφωτικό φορτίο.
Κατά την έναρξη της σχολικής ζωής η διαφορετικότητα έχει κυρίως οικογενειακή
προέλευση, αλλά στην πορεία προστίθεται και η ευρύτερη επίδραση του
περιβάλλοντος. Το κοινωνικό, το φυσικό και το σχολικό περιβάλλον θα
προσδιορίσουν σημαντικά την παραπέρα εξέλιξη. Η επίδραση αυτή ασκείται με
πολλούς τρόπους άμεσα ή έμμεσα, συστηματικά ή διάχυτα. Γι' αυτό πρέπει στο
περιεχόμενο της σχολικής ζωής να περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι
δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, με
ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη.
Ειδικότερα:
1. Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη, η
επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, η δομή και η λειτουργία της
ομάδας στην τάξη και στο σχολείο διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει
ανάγκη να ενταχθεί ο μαθητής. Μορφές συμπεριφοράς, σχολικές επιδόσεις, κίνητρα,
αξίες, στάσεις και νόρμες διαμορφώνονται με βάση την ανάγκη του μαθητή να
βρίσκεται σε αρμονία με την ομάδα και να έχει την αποδοχή και την αναγνώρισή της.
Είναι λοιπόν σημαντικότατο να διαμορφωθεί περιβάλλον θετικό.
2. Στο πλαίσιο του σχολείου οι ρόλοι μέσα στην ομάδα πρέπει να κατανέμονται
με βάση τις επιδόσεις, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις προσπάθειες τις οποίες
καταβάλλουν οι μαθητές. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγνωρίζονται και αυτά να
προβάλλονται από το σχολείο.
3. Έλλειμμα των μαθητών που έχει προέλευση κοινωνική ή οικονομική ή φυσική
και ιδιαιτερότητες με φυλετικό, θρησκευτικό, γλωσσικό ή άλλο χαρακτήρα, μέσα στο
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σχολείο και στις μεταξύ των μελών του σχέσεις δεν πρέπει να αποτελούν στοιχεία
διάκρισης.
4. Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την
ποιότητα των στοιχείων της προσωπικότητας του μαθητή. Επίσης αντίστροφα η δική
του δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στο
μαθητή και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης. Ευνοϊκό λοιπόν
περιβάλλον σχολικής ζωής μέσα στο οποίο ο μαθητής ζει, δραστηριοποιείται και
προσπαθεί να καταξιωθεί, θα λειτουργήσει πολύ θετικά.
Επιμέρους ενδεικτικά στοιχεία του κανονισμού λειτουργίας τα οποία εντάσσονται
στη φιλοσοφία που περιγράφεται παραπάνω αναφέρονται παρακάτω:
(α). Το σχολείο πρέπει να θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές
δραστηριότητες ως υποχρέωσή τους. Θεωρείται ακόμη καλύτερο να είναι οι
συνθήκες τέτοιες ώστε ο μαθητής να χαίρεται, να επιδιώκει και να θεωρεί τη
συμμετοχή του ευγενή φιλοδοξία.
(β). Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητο να καλλιεργείται ο
αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου,
η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια. Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη.
Εκείνο που πρέπει να καταστέλλεται είναι ο επιθετικός ανταγωνισμός.
(γ). Οι προσπάθειες για επιδόσεις, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα
είναι ανάγκη να βρίσκουν χώρο άνετο, να αναγνωρίζονται και να αναπτύσσονται.
(δ). Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι
θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές
δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, η συμμετοχή στα προγράμματα της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των άλλων καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων
πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των μαθητών..
(ε). Η δυνατότητα να ανακατανέμονται οι ρόλοι και οι ευθύνες στους μαθητές
στο πλαίσιο της σχολικής ζωής είναι κανόνας της δημοκρατίας. Τότε όλοι οι
μαθητές αισθάνονται υπεύθυνοι, η συμμετοχή αφορά όλους και παρέχεται η ευκαιρία
και η δυνατότητα να αναδείξουν τις δικές τους ικανότητες, τις κλίσεις, τα
ενδιαφέροντα και το ταλέντο τους. Τα παραπάνω προσωπικά γνωρίσματα είναι
παιδαγωγικά χρήσιμο να προβάλλονται. Τα άτομα δεν επιτρέπεται να ισοπεδώνονται
μέσα στην ομάδα. Από την άλλη μεριά είναι ανάγκη να συνηθίσουν να μπορούν να
συναθροίζουν την προσωπική τους συμβολή στην αντίστοιχη των άλλων και να την
εντάσσουν στην ομάδα στην οποία ανήκουν.
(στ). Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητών έχουν ο δημοκρατικός
διάλογος και οι κανόνες του. Η αναγνώριση των ρόλων, η δυνατότητα εναλλαγής με
σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής. Η
δημοκρατία και η δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές που εμπεριέχονται ως
στοιχεία στην κοινωνικοποιητική αποστολή του σχολείου.
7. Ρυθμίσεις στο σχολικό κανονισμό των σχολείων με περισσότερο συγκεκριμένο
περιεχόμενο σε σχέση με τους μαθητές, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, παρακάτω:
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(α). Να καλλιεργείται η αίσθηση της ευθύνης στους μαθητές σε ότι αφορά την
ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών,
εργαστηρίων, γυμναστηρίων, αιθουσών θεάτρων, χώρων υγιεινής, της αυλής του
σχολείου, όλα αυτά διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι
δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Μέσα σε ένα κακοποιημένο σχολικό
χώρο αναιρείται εκ των πραγμάτων η αναμενόμενη συναισθηματική καλλιέργεια του
αναπτυσσόμενου ατόμου.
(β). Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι
προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας. Αν δεν
εξασφαλιστούν τέτοιες συνθήκες, δεν είναι δυνατόν να παραχθεί σοβαρό σχολικό
έργο ούτε στο γνωστικό ούτε στο συναισθηματικό ούτε στον ψυχοκινητικό τομέα της
μάθησης. Η αγωγή και η μάθηση δεν επιτυγχάνονται μόνο με "από καθέδρας
διδασκαλία", αλλά κυρίως με τη δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού
περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο οι μαθητές θα ασκηθούν, ώστε να έχουν το ανάλογο
αποτέλεσμα.
(γ). Η έγκαιρη προσέλευση μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο και η τήρηση
του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνουν ότι όλοι
αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο έχει το σχολείο και πόσος σεβασμός πρέπει να
επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου. Σε αντίθετη περίπτωση
ξευτελίζεται το κύρος του σχολείου και απαξιώνεται ο ρόλος του.
(δ). Εκτός από το σχολικό χώρο, σεβασμός και προσεκτική χρήση απαιτείται στη
σχολική περιουσία, δηλαδή στα εποπτικά μέσα και στη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή.
Φθορές, ζημίες, κακή χρήση, έλλειψη συντήρησης της περιουσίας του σχολείου
πρακτικά αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου και
παιδαγωγικά εθίζουν το μαθητή στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας
περιουσίας.
(ε). Το σχολικό βιβλίο παρέχεται δωρεάν για χρήση των μαθητών. Η κακή
χρήση, η κακοποίηση, το κάψιμο, η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθεί,
πέρα από την οικονομική διάσταση, έχουν ως μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια τον
ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου. Το βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα των
συγγραφέων, ανήκει στην πολιτεία, η οποία δαπάνησε από το υστέρημα του λαού, και
παρέχεται στους μαθητές για χρήση. Επομένως, δεν επιτρέπεται να το απαξιώνουν
και να το ξευτελίζουν.
(στ). Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου δε συμβάλλει στη
δημιουργία ήρεμου παιδαγωγικού, κλίματος, διαλύει την τάξη, αποσπά την προσοχή
των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος και, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των
εξετάσεων, δημιουργεί προϋποθέσεις και υποψίες για καταδολίευσή τους.
Επομένως, η μεταφορά και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου
πρέπει να αποφεύγεται, καθόσον η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με
τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο.
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8. Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων
των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι
συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα
σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο
και την οικογένεια. Εκπαιδευτικά σημαίνει ότι το έλλειμμα στην παρακολούθηση,
πέρα από ένα ορισμένο αριθμό απουσιών, δημιουργεί εκπαιδευτικό κενό και
συνεπώς την ανάγκη για την επανάληψη της τάξης αλλά και παιδαγωγικά παγιώνει
στη συνείδηση του μαθητή την αντίληψη ότι η εργασία και η συνέπεια στις
υποχρεώσεις δε συγκαταλέγονται στις αρετές των ανθρώπων.
9. Όλοι οι μαθητές, και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μάθημα την πρώτη ώρα,
πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η
μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της σχολικής κοινότητας. Είναι η μοναδική
ευκαιρία επαφής, ενημέρωσης και ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό
έργο που θα ακολουθήσει. Με τη σημερινή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού είναι
πολύ πιθανό να υπάρχουν αρκετοί μαθητές αλλόθρησκοι - ετερόδοξοι. Έχουν
δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή. Παράλληλα όμως έχουν
υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των υπολοίπων. Το
σχολείο είναι απαραίτητο να αποδίδει στο σημείο αυτό τη δέουσα σημασία.
10. Το σχολείο έχει υποχρέωση να ρυθμίσει το θέμα της καθυστερημένης
προσέλευσης των μαθητών με βάση την εξής γενική αρχή: δεν πρέπει να
διακόπτεται το μάθημα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν ούτε να ενθαρρύνεται η
άποψη ότι μπορεί να καθυστερεί ο μαθητής χωρίς κάποιες συνέπειες και ευθύνες.
Τον τρόπο αντιμετώπισης θα τον αναζητήσει κάθε σχολείο χωριστά.
11. Ένα ευαίσθητο ζήτημα είναι αυτό που αφορά την κόσμια και ευπρεπή
εμφάνιση των μαθητών, τα όρια της οποίας είναι δυσδιάκριτα. Υπάρχουν βέβαια
ακραίες περιπτώσεις οι οποίες είναι προφανείς. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η
κοινότητα της τάξης με το σύμβουλο καθηγητή και σε συνεργασία με τους γονείς
μπορεί να επιχειρήσει παρέμβαση. Αν αυτό δεν αποδώσει, η ευθύνη μεταφέρεται στο
15μελές μαθητικό συμβούλιο και τέλος στο σύλλογο διδασκόντων.
12. Το κάπνισμα των μαθητών στο χώρο του σχολείου δεν είναι παιδαγωγικά
ορθό να νομιμοποιηθεί με την ανοχή του σχολείου. Απαγορεύσεις και περιορισμοί
στους καπνιστές γίνονται αποδεκτές για τους δημόσιους χώρους σε κάθε
περίπτωση. Το σχολείο με τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας του οφείλει να
αποδοκιμάσει αυτή την επιβλαβή, άχρηστη και επικίνδυνη συνήθεια, η οποία,
δυστυχώς, εδραιώνεται σ' αυτή την ηλικία.
13. Η ποιότητα της ενδοσχολικής ζωής, των εκπαιδευτικών καινοτομιών και των
παράλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η έκδοση μαθητικών περιοδικών και
εφημερίδων, η ανάπτυξη και η λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης, η εφαρμογή
προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, επαγγελματικού
προσανατολισμού, κυκλοφοριακής αγωγής, η τοπική ιστορία και ο πολιτισμός, η
διαπολιτισμική αγωγή, είναι αυτά που συνθέτουν ένα πλέγμα δραστηριοτήτων μέσα
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στις οποίες όλοι οι μαθητές πρέπει να μπορούν να διοχετεύσουν την ενεργητικότητά
τους με συνθήκες ελεύθερης έκφρασης, ελεύθερης εκδήλωσης και αυθόρμητης
επιλογής. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι να επικρατεί διοικητική και
παιδαγωγική πειθαρχία.
14. Η ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπει τις συνέπειες της
καταδολίευσης των εξετάσεων, των αντιγραφών, των υποκλοπών κ.λ.π. Το σχολείο
έχει χρέος να αντιμετωπίζει αποφασιστικά αυτά τα φαινόμενα, τόσο για
ουσιαστικούς λόγους, επειδή αλλοιώνεται η πραγματική σχολική κατάσταση του
μαθητή, όσο και, κυρίως, για παιδαγωγικούς. Το σχολείο πρέπει να αποδοκιμάσει
την άποψη ότι ο μαθητής μπορεί, με άλλους τρόπους, όχι τίμιους, να επιτύχει ένα
αποτέλεσμα και, εάν αυτό γίνει αντιληπτό, να μην έχει καμιά συνέπεια.
15. Όταν ο μαθητής τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα, είναι σκόπιμο να
παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και να απασχολείται σύμφωνα
με τις οδηγίες του υποδιευθυντή ή άλλου εντεταλμένου εκπαιδευτικού.
16. Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες
του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον
οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο συμμαθητή, από
όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, πρέπει να
θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται
από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η
κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινόμενων πρέπει να είναι η τελευταία
επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια
νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.
ΙΙ. Εκπαιδευτικοί
1. Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν
στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο.
Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους.
Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να
τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδερφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη
σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε
αυτούς και το Διευθυντή του σχολείου.
2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις
προτάσεις των άλλων. Όταν έχουν άλλη άποψη, πρέπει να την υπερασπίζονται με
επιχειρήματα και διάλογο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται ισχυρή η άποψη
που συγκεντρώνει την αποδοχή της πλειοψηφίας και αυτή ισχύει για τη σχολική
μονάδα. Αυτή η δημοκρατική αρχή πρέπει να αποτελεί κανόνα της συλλογικής
λειτουργίας του σχολείου.
3. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα και εκείνοι που διδάσκουν στα
τμήματα της ίδιας τάξης έχουν ένα χώρο κοινής ευθύνης. Είναι απαραίτητο να
συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη,
να προβληματίζονται και να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση
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φαινόμενων επιλήψιμης συμπεριφοράς μαθητών ή ορισμένων ειδικών περιπτώσεων
που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς εκ μέρους
τους. Η συνεργασία όλων είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και επιβεβλημένη. Κάθε
σχολείο, επομένως, πρέπει να μεθοδεύσει και να οργανώσει τον τρόπο της
οριζόντιας συνεργασίας των εκπαιδευτικών του.
4. Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου πρέπει να επιδιώκουν την κατακόρυφη
συνεργασία και να εξετάζουν τα προβλήματα που εμφανίζονται στη διδασκαλία των
μαθημάτων ενός κλάδου μέσα στο σχολείο. Κάθε μάθημα έχει τις δικές του
ιδιαιτερότητες που απαιτούν επιμέρους αντιμετώπιση. Η ομάδα των εκπαιδευτικών
του ίδιου κλάδου μέσα σε κάθε σχολείο πρέπει να αποκτήσει οργανωτική υπόσταση
και να αναλάβει ομαδικά την ευθύνη της αντιμετώπισης των προβλημάτων του
κλάδου. Το οργανωτικό σχήμα καλό θα ήταν να αποφασιστεί από το σύλλογο των
εκπαιδευτικών του σχολείου και ύστερα από εισήγηση των άμεσα ενδιαφερομένων
εκπαιδευτικών.
5. Όσα αναφέρονται για την αξιοποίηση των κλίσεων, των ενδιαφερόντων και
του ταλέντου των μαθητών ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς. Τα στοιχεία αυτά
μαζί με την πείρα και την ειδικότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να
αξιοποιούνται για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής.
6. Δεν είναι ορθό ούτε επιτρεπτό να διατυπώνεται, κυρίως προς τους μαθητές,
και να υποστηρίζεται η αντίληψη ότι ο ρόλος κάποιων τομέων της επιστήμης ή
μαθημάτων είναι σημαντικότερος για την παιδεία τους. Δε νοούνται επίσης
αντιπαραθέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών για το θέμα αυτό. Το σχολείο παρέχει
γενική παιδεία, η οποία είναι κοινή συνισταμένη όλων των μαθημάτων.
7. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η
επίδρασή του καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί
με το παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία. Επομένως, οι υποχρεώσεις του
δεν περιορίζονται ούτε στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση ούτε στην
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά.
8. Η μορφή και το ύφος της γλώσσας των εκπαιδευτικών, η κοινωνική τους ζωή
και η γενικότερη παρουσία τους δημιουργούν πρότυπα αναφοράς για τους μαθητές,
ιδίως των μικρότερων ηλικιών, αλλά και για τους πολίτες των μικρότερων
κοινωνιών. Είναι, επομένως, ανάγκη να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που
διαμορφώνουν την εικόνα του εκπαιδευτικού.
9. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους με τα
υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας
περιγράφονται από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. Η σχολική μονάδα
πρέπει να είναι ευνομούμενη ομάδα, για να έχει αποτελεσματικότητα και να αποτελεί
για τους μαθητές παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής
αγωγής.
10. Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έχει τις δικές του
ανάγκες, τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση. αυτό καθιστά
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εξαιρετικά δύσκολο και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης του μαθητή. Γι'
αυτό ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά
κάθε πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών και αφομοίωσης των κοινωνικών
κανόνων εκ μέρους τους. Έτσι θα μπορεί να επιλέγει τους κατάλληλους κάθε φορά
διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες
των μαθητών του.
11. Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών
είναι πολλαπλά χρήσιμη για τον εκπαιδευτικό και τον βοηθά στο έργο του, γιατί του
επιτρέπει να αντιμετωπίσει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα
προβλήματα των μαθητών του και να κατανοήσει τη συναισθηματική και ψυχολογική
κατάστασή τους. Η ενημέρωσή του πάνω σε θέματα υγείας των μαθητών του
κρίνεται απολύτως αναγκαία, γιατί θα του επιτρέψει να προσαρμόσει ανάλογα τη
συμπεριφορά του και θα τον προφυλάξει από πιθανά ατοπήματα στις σχέσεις του
μαζί τους.
12. Σημαντική αρετή του εκπαιδευτικού είναι να προωθεί, να ενθαρρύνει και να
οργανώνει τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργό
συμμετοχή των μαθητών. Χρέος του είναι να αξιοποιεί τη φαντασία και τη
δημιουργικότητα των μαθητών, να διευρύνει διαρκώς τα όρια της συμμετοχής τους
στις διάφορες δραστηριότητες και να τους ωθεί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
13. Ο εκπαιδευτικός έχει συχνή καθημερινή επαφή και επικοινωνία με τους
μαθητές μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στην αυλή και τους
διαδρόμους του σχολείου κατά τα διαλείμματα, και στις ομαδικές εκδηλώσεις εντός
και εκτός του σχολείου. Αυτή η πολλαπλή επικοινωνία του με τους μαθητές πρέπει
να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και με τους όρους που επιβάλλει μια έντιμη
παιδαγωγική σχέση, η οποία σημαίνει:
(α). Ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη και αγάπη για
το μαθητή.
(β). Σεβασμό στην προσωπικότητα, στις ιδιαίτερες ανάγκες και στις κοινωνικές,
πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή, πράγμα που
επιβάλλεται και από την πολυπολιτισμική συγκρότηση της σύγχρονης κοινωνίας μας.
(γ). Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς, με παράλληλη
απαίτηση να υπάρχει σεβασμός σ αυτούς τους κανόνες και από την πλευρά των
μαθητών.
(δ). Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό
χώρο, με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.
(ε). Συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζει η εξασφάλιση της ευταξίας για την
αποδοτική λειτουργία του σχολείου στο γνωστικό τομέα αλλά και για την καλλιέργεια
της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές.
14. Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού καθώς και ο παιδαγωγικός τρόπος
επικοινωνίας εκπαιδευτικών-μαθητών είναι χρήσιμο να επιβεβαιώνεται καθημερινά
στην πράξη και πρέπει να στηρίζεται στα εξής κυρίως στοιχεία:
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(α). Στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί απευθύνουν τις ερωτήσεις και
δίνουν τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος και γενικά στον τρόπο με τον
οποίο αντιμετωπίζουν τους μαθητές.
(β). Στον τρόπο με τον οποίο βαθμολογούν και αξιολογούν τους μαθητές τους.
(γ). Στον τρόπο με τον οποίο εκτονώνουν τις εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα
στην τάξη και στην αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες.
(δ). Στη συχνότητα με την οποία καταφεύγουν στο Διευθυντή του σχολείου για
να αντιμετωπίσει προβλήματα που αναφύονται μέσα στην τάξη και τα οποία θα
μπορούσαν να επιλύσουν οι ίδιοι.
16. Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και
της περιουσίας του σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία
διδάσκουν αλλά και του σχολείου γενικότερα. Παράλληλα, προσπαθούν να
ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την
υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.
17. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια
της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που
γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την είσοδο
και την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των
διαλειμμάτων καθώς και κατά την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα διδασκαλίας.
18. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ότι αφορά τις αποφάσεις
του συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη
σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία στις
εξετάσεις και, γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.
19. Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρέπει να γίνεται
συστηματικά, προγραμματισμένα και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να γνωστοποιήσει τις ώρες της εβδομάδας κατά τις
οποίες θα μπορεί να δέχεται τους γονείς και να τους ενημερώνει λεπτομερώς και
υπεύθυνα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων θα ήταν χρήσιμο να μην
υπάρχει μεγάλη διασπορά των ωρών ενημέρωσης κατά τη διάρκεια εβδομάδας.
ΙΙΙ. Διευθυντής
Ο Διευθυντής του σχολείου βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας μέσα στη
σχολική κοινότητα και γι’ αυτό έχει και τις πιο πολλές ευθύνες. Είναι ο ηγέτης που
ενδιαφέρεται για τη οργάνωση και την πραγματοποίηση του έργου μέσα στο σχολείο
καθώς και για την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου
προσωπικού. Για να φέρει σε πέρας το πολύπλοκο έργο της διοίκησης και
παράλληλα να ασκεί επιρροή στους εκπαιδευτικούς, πρέπει να διαθέτει υψηλό κύρος
και πειθώ, να είναι κοινά αποδεκτός και να μην αμφισβητείται. Οι εντολές και οι
οδηγίες του Διευθυντή που απορρέουν μόνο από τη νόμιμη εξουσία του είναι συχνά
ατελέσφορες για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του σχολείου, αν δε
στηρίζονται στις αρετές και στην προσωπική επίδραση του σε εκπαιδευτικούς,
μαθητές και γονείς. Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντά του Διευθυντή
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του σχολείου περιγράφονται και προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία.
Στον κανονισμό λειτουργίας σχετικά με το Διευθυντή θα μπορούσαν να αναφερθούν
τα εξής:
1. Όταν ο Διευθυντής επικοινωνεί με τους μαθητές, όταν απευθύνεται σ' αυτούς
ή αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα, πρέπει να δείχνει αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα
γι’ αυτούς. Η παιδαγωγική του ευθύνη είναι να διδάξει στην πράξη τους
δημοκρατικούς κανόνες οργάνωσης της κοινωνίας του σχολείου.
2. Ακραία συμπεριφορά προς τους μαθητές, με αυταρχικό πνεύμα και
χαρακτηρισμούς απαξιωτικούς και προσβλητικούς, πρέπει να θεωρείται αρνητικό
στοιχείο. Περισσότερο πρέπει να χρησιμοποιεί τον έπαινο, τις παραινέσεις, τις
συμβουλές και, γενικότερα, θετικά κίνητρα.
3. Ο Διευθυντής στις σχέσεις του με τους μαθητές δεν πρέπει να δείχνει
έλλειψη ενδιαφέροντος για όσα γίνονται στο σχολείο ούτε να αμελεί να κάνει αισθητή
την παρουσία του. Αποκλίσεις από τους κανόνες του σχολείου και γενικά τη σωστή
μαθητική συμπεριφορά τις παρατηρεί, τις αντιμετωπίζει με παιδαγωγική ευθύνη,
κάνει τις αναγκαίες υποδείξεις, ανακαλεί στην τάξη αυτούς που διέπραξαν
παραπτώματα και, αν χρειαστεί, τους τιμωρεί. Ο γενικός κανόνας ο οποίος πρέπει
να ισχύει είναι ότι τα θετικά κίνητρα είναι περισσότερο αποτελεσματικά από τα
αρνητικά. Ο Διευθυντής πρέπει να έχει υπόψη του ότι οι παρατηρήσεις, οι
υποδείξεις, η αποδοκιμασία πράξεων και φαινόμενων ή ακόμη και η επιβολή ποινής
εντάσσονται μέσα στα καθήκοντά του και απορρέουν από το ρόλο του. Όταν
απαιτείται να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, οφείλει να το πράξει, γιατί
διαφορετικά η ανοχή σε ακραία φαινόμενα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τη
συνοχή και την αποτελεσματικότητα του σχολείου.
4. Η πρόσβαση των μαθητών στο Γραφείο του Διευθυντή πρέπει να γίνεται
σχετικά άνετα. Η συζήτηση με τους μαθητές και η επικοινωνία μαζί τους πρέπει να
γίνονται ελεύθερα αλλά και με τον πρέποντα σεβασμό εκ μέρους τους. Η
επικοινωνία αυτή δε σημαίνει υιοθέτηση της απόλυτης ισοπέδωσης, η οποία
αποδυναμώνει την παιδαγωγική λειτουργία του ρόλου του. Η δημοκρατική
επικοινωνία έχει κανόνες και όρια συμπεριφοράς, αναγνωρίζει ρόλους και απαιτεί
από τους φορείς διάθεση να υπερασπιστούν το ρόλο τους. Ο Διευθυντής γνωρίζει
ότι η αγωγή και η μόρφωση δε γίνονται με αυτοεξέλιξη. Χρειάζεται τη
διαμεσολαβητική παρέμβαση του ώριμου εκπαιδευτικού και, ακόμη περισσότερο, του
επικεφαλής Διευθυντή.
5. Ο Διευθυντής οφείλει να μη διαφοροποιεί κατά περίπτωση τη συμπεριφορά
του προς τους μαθητές, γιατί θέτει υπό αμφισβήτηση τη δικαιολογημένη απαίτηση
για ισότιμη και δίκαιη συμπεριφορά προς όλους. Οφείλει να χρησιμοποιεί με
δικαιοσύνη και χωρίς διακρίσεις τα οποιασδήποτε μορφής κίνητρα, θετικά ή
αρνητικά.
6. Ο Διευθυντής έχει τακτική επαφή με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη
πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Με τη συνεργασία

1ο Τεύχος

2011 - 12

16

1ο Γυμνάσιο Τρικάλων
και την κοινή προσπάθεια επιλύονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα
προβλήματα που παρουσιάζονται. Οι αποφάσεις του Διευθυντή του σχολείου για
θέματα που αφορούν άμεσα τους γονείς και τους μαθητές έχουν μεγαλύτερο κύρος,
όταν προκύπτουν ύστερα από συνεργασία με τους γονείς.
7. Ο Διευθυντής φροντίζει ώστε στην επικοινωνία του με τους εκπαιδευτικούς
του σχολείου, τους γονείς, τους μαθητές και τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας
να εξασφαλίζει την "έντιμη" διοικητικά και παιδαγωγικά σχέση, να αναγνωρίζει και
να κατοχυρώνει το ρόλο της κάθε πλευράς. Κάθε παράγοντας της σχολικής
κοινότητας ασκεί έναν ιδιαίτερο ρόλο, που έχει το δικό του περιεχόμενο και τη δική
του σημασία. Ο Διευθυντής του σχολείου οφείλει να δημιουργεί τις κατάλληλες
συνθήκες, ώστε να ασκεί ο καθένας σωστά το ρόλο του.
8. Ο Διευθυντής του σχολείου με τις εμπειρίες και τις εξειδικευμένες γνώσεις
του στον τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης οφείλει να δημιουργεί κλίμα
αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σ αυτόν και τους εκπαιδευτικούς και
να εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη συνεργασία τους.
9. Ο Διευθυντής του σχολείου στον τομέα άσκησης του εκπαιδευτικού έργου θα
πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου του να
ικανοποιούν την ανάγκη για αναγνώριση της προσωπικότητας και της αξίας τους
από το περιβάλλον. Για να το πετύχει αυτό, πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να
συμμετέχουν στη σχεδίαση και οργάνωση της εργασίας τους καθώς και στη λήψη
αποφάσεων που τους αφορούν. Εξυπακούεται ότι η επικοινωνία πρέπει να είναι
αμφίδρομη.
10. Ο Διευθυντής του σχολείου πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί το
σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα για την ομαλή λειτουργία του σχολείου,
να παραδέχεται και να εκτιμά την προσωπικότητα του άλλου, να αναπτύσσει θετικές
στάσεις απέναντι στους υφισταμένους του και να ικανοποιεί βασικές ανάγκες τους.
ΙV. Γονείς
1. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι
κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο.
Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή.
2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν
συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με
ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα
το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν
τη συμπεριφορά του στο σχολείο.
3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα
συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που
πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας - Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του
θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
4. Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι
απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη
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νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα
- Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική
πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με
προσοχή.
5. Ο Γονέας - Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για
το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί
να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.
6. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της
άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και
επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι
προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των
εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του κάθε
σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και
εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται
από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων.
7. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι
επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό
τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό
σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή
του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο
αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο γενικών αρχών του σχολικού κανονισμού κάθε
σχολική μονάδα διαμορφώνει τον κανονισμό λειτουργίας της σε συνεδρίαση του
Συλλόγου Διδασκόντων στην οποία συμμετέχει το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων και εκπρόσωποι της μαθητικής κοινότητας. Κατά τη διαμόρφωση του
κανονισμού λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτιστικές
συνθήκες κάθε τοπικής κοινωνίας. Αντίγραφο του κανονισμού λειτουργίας
αποστέλλεται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Προϊστάμενο του οικείου
Γραφείου.

http://srv1dide.kil.sch.gr/portal/files_/nomothesia_/nomoi_/kanonismos.pdf
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Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες,
Η επικοινωνία και η συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες ώστε να έχουν
πλήρη ενημέρωση για την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά
των παιδιών τους θεωρούνται βασικά συστατικά για την επίτευξη των στόχων του
σχολείου μας. Είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνεστε σχετικά με τη φοίτηση, την
επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών σας και να μας ενημερώνετε για
προβλήματα που μπορούν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους στο σχολείο. Για το
σκοπό αυτό κάθε Τετάρτη 9:30 π. μ.-12:30 π. μ., οι εκπαιδευτικοί θα είναι στη
διάθεσή σας, ώστε να ενημερώνεστε για τη φοίτηση και την επίδοση των παιδιών
σας.

Απουσίες - Δικαιολόγηση απουσιών
Σχετικά με τις απουσίες σας ενημερώνουμε ότι:
Όταν ο/η μαθητής/ρια είναι άρρωστος/η, ο γονέας πρέπει να ενημερώνει τη
διεύθυνση του Σχολείου για την απουσία του/της μέχρι τις 8.30.
1. Για να έχει δικαίωμα ένας μαθητής να πάρει μέρος στις εξετάσεις του
Ιουνίου, η φοίτησή του πρέπει να είναι επαρκής. Η φοίτηση θεωρείται επαρκής
όταν: α) ο μαθητής δεν έχει υπερβεί τις 64 αδικαιολόγητες απουσίες και
β) ο μαθητής έχει σημειώσει μέχρι 114 απουσίες, από τις οποίες οι πάνω από
τις 64 αδικαιολόγητες δηλαδή
οι 50 είναι
δικαιολογημένες. Για ειδικές
περιπτώσεις και μόνο, όπως π.χ. ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή παραμονή σε
νοσοκομείο, ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να δικαιολογήσει με ειδική πράξη
απουσίες πάνω από 114 και μέχρι 164.
2. Οι απουσίες δικαιολογούνται:
α) από τον κηδεμόνα που πρέπει να υπογράψει βεβαίωση δικαιολόγησης
απουσιών
β) από ιδιώτη γιατρό ή νοσοκομείο ή συναφή οργανισμό με γνωμάτευση.
Απουσίες 1 ή 2 συνεχόμενων ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών
οικογενειακών λόγων δικαιολογούνται με ιατρική γνωμάτευση ή απλή βεβαίωση του
κηδεμόνα και πρέπει να προσέλθει ο ίδιος στο σχολείο. Σε κάθε περίπτωση ο
γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει με δική του βεβαίωση απουσίες μέχρι
10 μέρες το χρόνο. Αν ο/η μαθητής/ρια απουσιάζει από το σχολείο πάνω από δύο
συνεχόμενες μέρες οι απουσίες του δικαιολογούνται μόνο με ιατρική γνωμάτευση.
γ) Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται το πολύ μέσα σε 10 μέρες μετά την
επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Μετά τις 10 ημέρες κανένα δικαιολογητικό δε
γίνεται δεκτό.
δ) Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνται απουσίες που:

1ο Τεύχος

2011 - 12

19

1ο Γυμνάσιο Τρικάλων
 Πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου σε ώρες
του ημερησίου προγράμματος, μεμονωμένες ή συνεχείς.
 Οφείλονται σε ωριαία ή ημερήσια αποβολή από τα μαθήματα
 Οφείλονται σε καθυστερημένη προσέλευση στην αίθουσα
 Οφείλονται σε απουσία από σχολική εκδήλωση
 Οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του συλλόγου Διδασκόντων
απομάκρυνση των μαθητών από το Σχολείο.
 Οφείλονται σε άρνηση του μαθητή να κάνει γυμναστική για διαφόρους λόγους
που δεν κρίνονται επαρκείς από τον καθηγητή, ή όταν προσέρχεται στο μάθημα της
γυμναστικής χωρίς αθλητική ενδυμασία.

Αξιολόγηση μαθητών (Π.Δ. 123/1983)
1. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε 3 διδακτικές περιόδους:
Α΄ Τρίμηνο από 12 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου,
Β΄ Τρίμηνο από 1 Δεκεμβρίου έως 28 Φεβρουαρίου,
Γ΄ Τρίμηνο από 1 Μαρτίου έως 24 Μαΐου.
2. Η αξιολόγηση γίνεται με την καθημερινή προφορική εξέταση και συμμετοχή
στο μάθημα καθώς και με: ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ), ωριαίες γραπτές
δοκιμασίες (χωρίς προειδοποίηση), μια σε κάθε μάθημα κατά τη διάρκεια των δύο
πρώτων τριμήνων, δημιουργικές, συνθετικές εργασίες που γίνονται στο σχολείο ή
στο σπίτι, γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου.

Παιδαγωγικός έλεγχος (Π.Δ. 104/79)
1. Αν κάποιοι/ες μαθητές/τριες δεν σέβονται τις αρχές λειτουργίας του
σχολείου και με τη συμπεριφορά τους βλάπτουν τους συμμαθητές τους,
προσβάλλουν τους εκπαιδευτικούς, καταστρέφουν τη σχολική περιουσία, τότε είναι
επιβεβλημένη η επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής και
της ψυχολογίας. Οι κυρώσεις αυτές είναι κατά σειρά: παρατήρηση, επίπληξη, ωριαία
αποβολή από το μάθημα, αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 3 μέρες, αποβολή από τα
μαθήματα μέχρι 5 μέρες, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
2. Τις πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλουν τα εξής πειθαρχικά όργανα:
α) ο Διδάσκων (παρατήρηση, επίπληξη, ωριαία αποβολή από το μάθημα)
β) η Διευθύντρια (παρατήρηση, επίπληξη, ωριαία αποβολή από το μάθημα,
αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 3 μέρες)
γ) ο Σύλλογος (παρατήρηση, επίπληξη, ωριαία αποβολή από το μάθημα, αποβολή
από τα μαθήματα μέχρι 3 μέρες, αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 5 μέρες, Αλλαγή
σχολικού περιβάλλοντος)
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3. Η ημερήσια αποβολή και κάθε αυστηρότερη ποινή καταχωρείται στο βιβλίο
επιβολής κυρώσεων από τη Διεύθυνση, η οποία ενημερώνει το γονέα ή κηδεμόνα.
Χρήση κινητών
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 132328/Γ2/7-12-06 οι
μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του
σχολικού χώρου καθ΄όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Αν έχουν κινητό
τηλέφωνο στο χώρο του σχολείου θα υποστούν κυρώσεις. Ζητούμε τη συνεργασία
σας στο σοβαρό αυτό θέμα, γιατί η χρήση των κινητών στο σχολείο παρεμποδίζει
την παρακολούθηση των μαθημάτων, την εύρυθμη λειτουργία της τάξης και την
κοινωνικοποίηση των παιδιών

Με τιμή
Η Διευθύντρια
Αποστόλου Μαριάννα
Καθηγήτρια γαλλικών
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Διδακτικό παραμύθι: κρίσης και αλληλεξάρτησης !
Ένα ποντικάκι κάποτε, παρατηρούσε από την τρυπούλα του τον αγρότη και τη
γυναίκα του που ξεδίπλωναν ένα πακέτο. Τι λιχουδιά άραγε έκρυβε εκείνο το
πακέτο; Αναρωτήθηκε. Όταν οι δύο αγρότες άνοιξαν το πακέτο, δεν φαντάζεστε
πόσο μεγάλο ήταν το σοκ που έπαθε, όταν διαπίστωσε πως επρόκειτο για μια
ποντικοπαγίδα!
Τρέχει γρήγορα λοιπόν στον αχυρώνα για να ανακοινώσει το φοβερό νέο!: -Μια
ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι! Μια ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι!
Η κότα κακάρισε, έξυσε την πλάτη της και σηκώνοντας το λαιμό της είπε: "Κυρ
Ποντικέ μου, καταλαβαίνω πως αυτό αποτελεί πρόβλημα για σας. Αλλά δεν βλέπω
να έχει καμιά επίπτωση σε μένα! Δε με ενοχλεί καθόλου εμένα η ποντικοπαγίδα στο
σπίτι!" Το ποντικάκι γύρισε τότε στο γουρούνι και του φώναξε: "Έχει μια
ποντικοπαγίδα στο σπίτι! Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι!" Το γουρούνι έδειξε
συμπόνια αλλά απάντησε: "Λυπάμαι πολύ κυρ ποντικέ μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω
τίποτα άλλο από το να προσευχηθώ. Να είσαι σίγουρος ότι θα το κάνω. Θα
προσευχηθώ." Τότε το ποντίκι στράφηκε προς το βόδι και του φώναξε κρούοντας
τον κώδωνα του κινδύνου: "Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι! Έχει μια
ποντικοπαγίδα στο σπίτι!" Και το βόδι απάντησε: "Κοιτάξτε, κύριε ποντικέ μου, πολύ
λυπάμαι για τον κίνδυνο που διατρέχεις, αλλά εμένα η ποντικοπαγίδα το μόνο που
μπορεί να μου κάνει, είναι ένα τσιμπηματάκι στο δέρμα μου! " Έτσι, ο καλός μας
ποντικούλης, έφυγε με κατεβασμένο το κεφάλι, περίλυπος και απογοητευμένος γιατί
θα έπρεπε ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ, να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της ποντικοπαγίδας!
Την επόμενη νύχτα, ένας παράξενος θόρυβος, κάτι σαν το θόρυβο που κάνει η
ποντικοπαγίδα όταν κλείνει, ξύπνησε τη γυναίκα του αγρότη που έτρεξε να δει τι
συνέβη. Μέσα στη νύχτα όμως, δεν πρόσεξε πως στην παγίδα πιάστηκε από την
ουρά ένα φίδι .... Φοβισμένο το φίδι δάγκωσε τη γυναίκα. Ο άντρας της έτρεξε
γρήγορα και την πήγε στο νοσοκομείο. Αλλοίμονο όμως, την έφερε στο σπίτι με πολύ
υψηλό πυρετό. Ο γιατρός τον συμβούλεψε να της κάνει ζεστές σουπίτσες. Έτσι ο
αγρότης έσφαξε την κότα για να κάνει μια καλή κοτόσουπα!
Η γυναίκα όμως πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και όλοι οι γείτονες ερχόταν
στη φάρμα να βοηθήσουν. Ο καθένας με τη σειρά του καθόταν στο προσκεφάλι της
γυναίκας από ένα 8ωρο. Για να τους ταΐσει όλους αυτούς ο αγρότης αναγκάστηκε να
σφάξει το γουρούνι. Τελικά όμως η γυναίκα δε τη γλύτωσε! Πέθανε! Στη κηδεία της
ήρθε άρα πολύς κόσμος, γιατί ήταν καλή γυναίκα και την αγαπούσαν όλοι. Για να
φιλοξενήσει όλο αυτόν τον κόσμο ο αγρότης αναγκάστηκε να σφάξει το βόδι. Ο κυρ
Ποντικός μας, έβλεπε όλο αυτό το πήγαινε έλα από την τρυπούλα του με πάρα πολύ
μεγάλη θλίψη...
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Τα συμπεράσματα είναι πως:
Χάσαμε την ανθρωπιά μας. και ενισχύσαμε τον ατομισμό μας..! όταν κάποιος
δίπλα μας κινδυνεύει, βρισκόμαστε όλοι σε κίνδυνο! είμαστε όλοι συνεπιβάτες σ'
αυτό το πλοίο που λέγεται ζωή! ο καθένας μας αποτελεί τον κρίκο της ίδιας
αλυσίδας! είμαστε σαν τις ίνες ενός υφάσματος. Και αν ένα μέρος του υφάσματος
χαλάσει, το ύφασμα είναι άχρηστο.... Και για όσους δεν κατάλαβαν.
Εμείς είμαστε τα ποντικάκια. Εμείς όμως είμαστε και οι κότες. Εμείς και τα
γουρούνια. Εμείς και τα βόδια. Γι’ αυτό καλά να πάθουμε για να μάθουμε πως.
Είναι αδύνατον να γελάμε, αν δεν γελάει ολόκληρη η γειτονιά.
Άρτεμις Κατερίδου

http://www.verianet.gr/index.php?option=com_content&task=view
&id=4730&Itemid=112
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«Περιβάλλον και Πολιτισμός 2011. Φωνές νερού μυριάδες».
7-10-2011
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού πραγματοποίησε από 6 έως 7
Οκτωβρίου 2011 σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, Π. Ε. Τρικάλων, δράση με θέμα: «Περιβάλλον και Πολιτισμός 2011.
Φωνές νερού μυριάδες». Δράση εμπνευσμένη από την ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη
που αναφέρεται στην ποικιλία τόσο των μορφών του νερού και του υδάτινου τοπίου,
όσο και της έμπνευσης που αυτά χάρισαν στα ανθρώπινα έργα. Στη δράση αυτή
συμμετείχαν τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
1. 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων
2. 4ο Γυμνάσιο Τρικάλων
3. Γυμνάσιο Φαρκαδόνας
4. Γυμνάσιο Οιχαλίας.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 1ου
Γυμνασίου Τρικάλων «ξεναγήθηκαν» από το
επιστημονικό προσωπικό της 19ης Εταιρείας
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων μέσω εισηγήσεων,
παρουσιάσεων και οπτικού υλικού, στο Μετεωρίτικο συγκρότημα και στη συνέχεια
κλήθηκαν να επεξεργαστούν ειδικά σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό φυλλάδια, ώστε
να γνωρίσουν το ρόλο του νερού, την αξία του και τη σημασία του, στα μνημεία των
Μετέωρων.
Εμείς οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων
θέλουμε να ευχαριστήσουμε και δημόσια την κα Κρυσταλλία Μαντζανά, Προϊσταμένη
της 19ης Εταιρείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, την κα Λένα Τζιότζιου Υπεύθυνη
Καινοτόμων Προγραμμάτων καθώς και το Σύλλογο Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου
Τρικάλων διότι τέτοιες πρωτοβουλίες μας δίνουν τη δυνατότητα να μάθουμε με έναν
άλλο τρόπο πιο δημιουργικό και συμμετοχικό
διαφορετικό από τον παραδοσιακό τρόπο
διδασκαλίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο
επιστημονικό προσωπικό της 19ης Εταιρείας
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που είχαν την
υπομονή να συζητήσουν μαζί μας και να
απαντήσουν στις ερωτήσεις μας, που μας
έδωσαν τη δυνατότητα να επισκεφτούμε νοερά
το Μετεωρίτικο συγκρότημα και να μάθουμε
για την αξία του νερού, τη σημασία του στα μνημεία των Μετεώρων. Αν «Μια εικόνα,
χίλιες λέξεις» τότε με τις δεκάδες εικόνες που είδαμε καταγράψαμε στο μυαλό μας
το ρόλο του νερού, την αξία του και τη σημασία του, στα μνημεία των Μετέωρων για
μια ζωή.
Σας ευχαριστούμε πολύ
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων

Συμμετοχή του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων σε έρανο
«Ο έρανος είναι μια σημαντική ενέργεια, με ανθρωπιστικό περιεχόμενο. Με
κύριο σκοπό την ανακούφιση του πόνου και με έντονο το αίσθημα της ευθύνης
μπροστά στις πολυδιάστατες ανοιχτές πληγές της σύγχρονης πραγματικότητας, ο
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δηλώνει παρών, με τη δική σας αρωγή, όσο υπάρχουν
άνθρωποι». Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εδώ και πολλά χρόνια καλλιεργεί το
αίσθημα της συλλογικής προσφοράς, προάγει τις αξίες του εθελοντισμού, του
ανθρωπισμού, της αμεροληψίας και της αλληλεγγύης χωρίς σύνορα.
Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση και
κινητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου,
στην μάχη για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την πρόληψη, κατά της
επάρατου νόσου ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποίησε για μια ακόμη
χρονιά τον ετήσιο Πανελλήνιο Έρανο, από 10-14 Οκτώβρη.

Οι μαθήτριες του σχολείου μας που πήραν μέρος στον Πανελλήνιο αντικαρκινικό
Έρανο
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Γιορτή 28ης Οκτωβρίου
Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας η
καθιερωμένη γιορτή της Σημαίας. Υπεύθυνοι της διοργάνωσης της εκδήλωσης ήταν
o φιλόλογος Τσίνας Ανάργυρος, η καθηγήτρια Ιταλικών Μοτίτσιου Ελένη και η
καθηγήτρια Μουσικής Κολόβα Μαρία. Μετά την ανάγνωση του πρακτικού από τον
υποδιευθυντή του σχολείου μας Παπαδούλη Χρήστο, καθηγητή Πληροφορικής και
την παράδοση της Σημαίας του σχολείου μας στους σημαιοφόρους από τη
διευθύντρια Αποστόλου Μαριάννα, καθηγήτρια Γαλλικών, ακολούθησαν ποιήματα,
απαγγελίες και τραγούδια από τη χορωδία μας.
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Ύμνος στη Σημαία

Αυτό είναι το ιερό πανί, το γαλανό και τ' άσπρο,
κομμάτι απ' ανοιξιάτικο και ξάστερο ουρανό,
πού είναι λευκό σαν τον αφρό του κύματος, πού ανθίζει
σε περιγιάλι ολόγλυκο, σε πέλαο μακρινό.
Αυτό είναι το ιερό πανί πού, όταν περνά μπροστά μας,
υγραίνονται τα βλέφαρα και σπαρταρά ή καρδιά μας.
Δεν είναι η αύρα πού έρχεται γλυκά να το χαϊδέψει
δεν τ' ανεμίζει πρόσχαρα η αύρα η σιγανή,
είναι μια αθάνατη πνοή πού ορμά να ζωντανέψει
με ανατριχίλα ανέκφραστη το δίχρωμο πανί.
Το πήρε κάποια μάγισσα και το 'καμε χλαμύδα,
και ζει σ' αυτό και πάλλεται ολόκληρη η Πατρίδα.
Είναι η Σημαία! Τη βλόγησαν παπάδες
μ' άσπρα γένια, μες στης σκλαβιάς
το τρίσβαθο κι απόκρυφο σχολειό,
έκλαψαν μάτιακαι καρδιές απάνω της,
κι οι κόρες τη νύχτα την υφαίνανε κρυφά στον αργαλειό.
Σαν βόρειο σέλας άστραψε στη Λαύρα μιαν ήμερα
κι απλώθηκε ως τον έβδομο ουρανό κι ακόμη πέρα.
Ποια λύρα έχει τη δύναμη για να σε ψάλει επάξια;
Είσαι της νέας Ελλάδας μας η άγια εικόνα Εσύ.
Είσαι η λαχτάρα πού λυγάει τα γόνατα των σκλάβων,
είσαι του γένους τ' δράμα, Σημαία μας χρυσή,
πού όταν τα μάτια επάνω σου με σέβας τα καρφώνει,
θαρρείς και κάποιο ουράνιο φως σε περικυκλώνει...
Στέφανος Δάφνης
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Γιορτή του Πολυτεχνείου
Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας η
καθιερωμένη γιορτή του Πολυτεχνείου. Υπεύθυνοι της διοργάνωσης της εκδήλωσης
ήταν η φιλόλογος Τζουρτζιώτη Ευθυμία, η καθηγήτρια Πληροφορικής Ζαφείρη
Ευαγγελία και η Καθηγήτρια Μουσικής Κολόβα Μαρία.
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Προγράμματα σχ.έτους 2011-12
Σύμφωνα με την UNESCO, τα έτη 2005-2014 έχουν οριστεί ως η «Δεκαετία της
εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Τα σχολικά έτη της Δεκαετίας 20052014 χαρακτηρίζονται με θεματικό περιβαλλοντικό περιεχόμενο ως εξής :
2006 Νερό – Γαλάζιος Πλανήτης
2007 Καταναλωτισμός & Περιβάλλον
2008 Δάσος – Πράσινος Πλανήτης
2009 Γεωργία, Διατροφή & Ποιότητα Ζωής
2010 Ενέργεια- Ανανεώσιμες Πηγές & Τοπικές Κοινωνίες
2011 Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
2012 Υγεία & Παραγωγικές Διαδικασίες
2013 Ανθρωπογενές Περιβάλλον & Αειφόρος Διαχείριση
2014 Ενεργοί Πολίτες
Σύμφωνα και με τη 106553/Γ7/13-10-2006 «Το πλαίσιο Αναφοράς της
εκπαίδευσης για τη Αειφορία και οι Σχολικές δραστηριότητες», το έτος 2012 είναι
αφιερωμένο στην εκπαίδευση για το πώς η Υγεία επηρεάζεται από τις παραγωγικές
διαδικασίες. Στο πλαίσιο των θεματικών ετών η διευρυμένη έννοια του
περιβάλλοντος ως φυσικής δεξαμενής αλλά και πεδίο κάθε ανθρώπινης
δραστηριότητας, οι ολιστικές αντιλήψεις για την Υγεία (όχι ως απουσία ασθένειας
αλλά ως συνολική ποιότητα ζωής με πολλαπλές παραμέτρους ) και βέβαια ο
Πολιτισμός λειτουργούν ως αλληλένδετα πεδία μελέτης και δράσεων

Καινοτόμα προγράμματα του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων κατά το σχ.
έτος 2011-12
1. Το ελαιόλαδο πηγή υγείας και πλούτου για τη χώρα μας» συντονίστρια
Αποστόλου Μαριάννα.
2. «Ελιά: σύμβολο γαλήνης, γονιμότητας, ειρήνης»: συντονιστής Παπαδούλης
Χρήστος.
3. «Η ελιά και το ελαιόλαδο στην ορθοδοξία και στην παράδοση»: συντονίστρια
Κολόβα Ευαγγελία.
4. «Μουσική και Ζωγραφική - Κοινός τόπος. Τα παιδιά δημιουργούν τον κόσμο που
ονειρεύονται»: συντονίστρια Κολόβα Μαρία.
5. «Αισιοδοξία

μέσα στην μελαγχολία: Καραγκούνα΄ς patterns»

συντονίστρια

Καραχρήστου Μαρία.
6. «Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν»: συντονίστρια Μπίτη Μαρία.
7. «Τι μας ενώνει; Τι μας χωρίζει; Όλοι μαζί μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι»:
συντονίστρια Μοτίτσιου Ελένη.
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8. «Οργανώνουμε τη σχολική μας εκδρομή …»: συντονίστρια Πυρώτη Χρύσα.
9. «Η ομηρική εποχή μέσα από εικόνες …» συντονίστρια: Τζουρτζιώτη Ευθυμία.
10. «Τα κάστρα της Ελλάδας: το φρούριο των Τρικάλων»: συντονίστρια Σιώμου
Στυλιανή.
11. «Το βιομηχανικό μνημείο του Μύλου Ματσόπουλου Ο νερόμυλος του χθες,
πολιτιστικό κέντρο του σήμερα»: συντονίστρια Σταμούλη Χρυσούλα.
12. «Σχολεία Υπερασπιστές παιδιών»: συντονίστρια Ακράτου Βασιλική.
13. «Διακρατικό πρόγραμμα FREE-MED Μικροί και Μεγάλοι Ποταμοί Χώροι
Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη Μεσόγειο: Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία»:
συντονίστρια Ζαφείρη Ευαγγελία
14. «Χρυσοπράσινο

φύλλο»:

συ ντονίστρι α

Αποστόλου

Μαριάννα.

Το

«Χρυσοπράσινο Φύλλο» είναι ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με διετείς
διασχολικές συμπράξεις Σχολείων από την Ελλάδα και την Κύπρο που συντονίζεται από
το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης και από συντονιστές που
ορίζει το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διακρατικό πρόγραμμα FREE-MED
Το πρόγραμμα FREE-MED (FLEUVES ET RIVIÈRES, ESPACES D’ÉQUILIBRE
DE LA MÉDITERRANÉE Μεγάλοι και μικροί ποταμοί, χώροι ισορροπίας για τη
Μεσόγειο) είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ περιοχών της
Μεσογείου. Αφορά περιοχές που διαρρέονται από ποταμούς. Στις περιοχές αυτές
το υδάτινο στοιχείο παίζει ρόλο όχι μόνο στην οικονομική αλλά και στην κοινωνική
και πολιτιστική ζωή του τόπου και συνδέεται με την ιστορία και την παράδοση.
Στο πρόγραμμα μετέχουν επτά περιοχές - εταίροι από πέντε χώρες (Ελλάδα:
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Γαλλία: Κοινότητα Δήμων Pays des Sorgues et des Monts
de Vaucluse – CCPSMV και Άνω Προβηγκία - PHP, Ιταλία: Ποτάμιο Πάρκο του
Alcantara, Patto Del Agro SPA , Ισπανία: Κοινότητα Δήμων της Μητροπολιτικής
Περιοχής της Βαρκελώνης, Πορτογαλία: OCRE Ένωση για την Αξιοποίηση του
περιβάλλοντος, του Πολιτισμού, της Κληρονομιάς και Ψυχαγωγίας).
Το πρόγραμμα αναφέρεται στην προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων,
της κληρονομιάς και των διαστάσεων των πολιτιστικών χαρακτηριστικών των
περιοχών ποτάμιων λεκανών. Πρόκειται για τη βελτίωση της εταιρικής διαχείρισης
αυτών των περιοχών αναπτύσσοντας τη συζήτηση, εξελίσσοντας τις χρήσεις,
ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών.
Το πρόγραμμα στοχεύει να διασφαλίσει το συντονισμό των πρωτοβουλιών για την
προώθηση της εφαρμογής στρατηγικών ενιαίας διαχείρισης, προστασίας ευαίσθητων
περιοχών, της βιοποικιλότητας, των πολιτιστικών τοπίων και πηγών, της
οικονομικής διαχείρισης των υδάτων, της αξιοποίησης των τοποθεσιών, της
ανάπτυξης του οικοτουρισμού, της βελτίωσης των συστημάτων πληροφόρησης
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/ευαισθητοποίησης για τις κλιματικές αλλαγές.
Προτεινόμενες δράσεις για το σχολείο σας.
Στα πλαίσια του προγράμματος FREE-MED οι εταίροι υλοποιούν πιλοτικές
δράσεις καινοτόμου χαρακτήρα. Στα πλαίσια αυτών των καινοτόμων πιλοτικών
δράσεων εντάσσονται και οι προτεινόμενες δράσεις:
1. Δημιουργία διεθνικού δικτύου σχολείων.
Δημιουργία διεθνικού δικτύου σχολείων με κοινή θεματική τον ποταμό
(Διατήρηση, οικολογία, βιώσιμη ανάπτυξη, ιστορία, παράδοση).
Στα πλαίσια της δράσης αυτή τα σχολεία από τις περιοχές και χώρες που
μετέχουν στο πρόγραμμα θα συγκροτήσουν ένα δίκτυο επικοινωνίας και θα
ανταλλάξουν απόψεις για τη σημασία του ποτάμιου συστήματος της περιοχής τους
προτείνοντας δράσεις για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση και
ενδεχομένως και για τη διατήρηση και βιώσιμη ανάπτυξη του ποτάμιου συστήματος.
Το δίκτυο θα δημιουργηθεί εντός του Δεκεμβρίου.
2. Συμμετοχή σε εκδήλωση
Συμμετοχή σε εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος FREEMED και του
πιλοτικού προγράμματος (παιδαγωγικό παιχνίδι για τον ποταμό) που υλοποιείται
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με τεχνικούς συμβούλους την ICAP ΑΕ και το ΤΕΙ
Λάρισας. Στην εκδήλωση θα διανεμηθεί και σχετικό υλικό, όπως αντίτυπα (CD) του
παιχνιδιού.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2012 υπό την αιγίδα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Λάρισας.
3. Συμμετοχή σε σύνταξη πρότασης για πρόγραμμα Comenius.
Τα σχολεία που θα ενταχθούν στο δίκτυο θα υποβάλλουν από κοινού με τη
συμβολή του ΤΕΙ Λάρισας ένα πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών ανταλλαγών
Comenius. Η υποβολή θα γίνει τον Ιανουάριο του 2012.
Προτεινόμενος τρόπος συνεργασίας.
Το Σχολείο παρακαλείται να ορίσει άμεσα έναν (τουλάχιστον) υπεύθυνο
εκπαιδευτικό ο οποίος θα συντονίσει τις εξής δράσεις:
1. Επιλογή ομάδας μαθητών που θα μετάσχει στο πρόγραμμα
2. Οργάνωση και συντονισμός σύνταξης (σύντομου) κειμένου σχετικού με τον
ποταμό, τη σημασία του για την περιοχή σας (οικονομία, ιστορία, παράδοση,
κοινωνική ζωή, αναψυχή κτλ) και προτάσεων για δράσεις ενημερωτικές,
παιδαγωγικές και ευαισθητοποίησης.
3. Συμμετοχή σε εκδήλωση τον Ιανουάριο του 2012 υπό την αιγίδα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Λάρισας.
4. Παροχή στοιχείων για σύνταξη του προγράμματος Comenius. Το πρόγραμμα
αυτό θα αφορά ανταλλαγές με τα αντίστοιχα σχολεία των χωρών και περιοχών που
μετέχουν στο πρόγραμμα FREE-MED και θα περιλαμβάνει κοινές δράσεις,
ανταλλαγές, επισκέψεις κτλ.
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Το 1ο Γυμνάσιο στο Μύλο των Ξωτικών

1ο Τεύχος

2011 - 12

32

1ο Γυμνάσιο Τρικάλων

1ο Τεύχος

2011 - 12

33

1ο Γυμνάσιο Τρικάλων
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Περτούλι
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Κοπή πίτας 2012
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Άλλοι φεύγουν κι άλλοι μένουν

1ο Τεύχος

2011 - 12

36

1ο Γυμνάσιο Τρικάλων
Η Γ΄ Τάξη του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων στη ΣΜΥ στα πλαίσια
ενημέρωσης του μαθήματος ΣΕΠ
Στα πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού οι μαθητές της
Γ΄ Τάξης του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων ενημερώθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου
2012. Η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης καθορίστηκε με απευθείας
συνεννόηση του
Γυμνασίου με τη Σχολή. Τα τηλέφωνα της Σχολής είναι
2431023950-23951-74231 και υπεύθυνος για την ενημέρωση και ρύθμιση
λεπτομερειών είναι το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων.
Η ενημέρωση έγινε στο κέντρο ψυχαγωγίας και στη συνέχεια οι μαθητές
ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Σχολής. Η ενημέρωση και η ξενάγηση
διήρκεσε περίπου 90΄. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιελάμβανε ενημέρωση με
πληροφορίες για τις Παραγωγικές Σχολές και τις προϋποθέσεις εισαγωγής των
υποψηφίων σε αυτές, καθώς και για τη στρατιωτική σταδιοδρομία. Επίσης οι
μαθητές επισκέφθηκαν αίθουσες διδασκαλίας τεχνικής εκπαίδευσης, πληροφορικής
καθώς και τους χώρους διαβίωσης των Σπουδαστών, όπου ενημερώθηκαν για την
καθημερινότητα και την εκπαίδευση στη Σχολή.
Η επίσκεψη
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του επαγγελματικού
προσανατολισμού των μαθητών και αξίζει να σημειωθεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον το
οποίο επέδειξαν οι μαθητές για την επιλογή καριέρας στις Ένοπλες Δυνάμεις.
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Οι Περιβαλλοντικές Ομάδες στο Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού
«Κλιάφα»
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ Τάξης είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν
στα μέασα Ιανουαρίου 2012 το Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού «Κλιάφα», ένα
σημείο αναφοράς της πόλης μας με πτυχές της Τοπικής Ιστορίας και να συζητήσουν
με τους εμπνευστές την κα Μαρούλα Κλιάφα και τον σύζυγό της κ. Κλιάφα.
Οι μαθητές /τριες άκουσαν από τους ίδιους τους δημιουργούς του για την
τοπική ιστορία της περιοχής μας και ειδικότερα της πόλης των Τρικάλων, καθώς
και για το παλιό τυπογραφείο της εφημερίδας «Τρικαλινά Νέα» που υπάρχει στον
χώρο.
Αρχικά περιηγήθηκαν στην αίθουσα της Τοπικής Ιστορίας, ένα ευρύχωρο
δωμάτιο στο οποίο υπάρχουν δεκαπέντε μεγάλα θεματικά ταμπλό που αναφέρονται
σε διαφορετικές πτυχές της Τρικαλινής ζωής, όπως για παράδειγμα την τοπική
αυτοδιοίκηση, την οικονομική ζωή αλλά και την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και τη
μουσική. Η κα Κλιάφα γοήτευσε με τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο η ίδια
αναφέρθηκε σε κάθε σημείο του χώρου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην μουσική και
μάλιστα στο ρεμπέτικο τραγούδι. Αναφέρθηκε στους μοναδικούς Τρικαλινούς
συνθέτες όπως Βασίλη Τσιτσάνη και Απόστολο Καλδάρα και στο στιχουργό Κώστα
Βίρβο. Σχετικά με τον αθλητισμό μας αναφέρθηκε σε δύο σημαντικούς Τρικαλινούς
αθλητές με πολλές διακρίσεις, τη Σοφία Σακοράφα στο ακόντιο και το Χρήστο
Παπανικολάου στο επί κοντώ. Φυσικά και σε όσους ασχολήθηκαν με την πολιτική
έκανε και πληροφόρησε τους μαθητές/τριες ότι ο πατέρας κ. Μάτης, «έφερε στα
Τρίκαλα το νερό μέσα στα σπίτια».
Ύστερα περιηγήθηκαν στο παλιό τυπογραφείο, όπου είδαν πώς τυπώνονταν
οι εφημερίδες. Η κα Κλιάφα τόνισε πως τα γράμματα ήταν κολλημένα σε πολύ μικρά
πλακίδια, τα οποία ένωναν σε μια μεγάλη πλάκα και κατέληγαν στο πιεστήριο. Τόνισε
επίσης πως για να γίνει κανείς τυπογράφος έπρεπε να ξέρει άπταιστα την ελληνική
γλώσσα και καλή ορθογραφία. Οι τοίχοι της αίθουσας ήταν διακοσμημένοι με
πρωτοσέλιδα πολύ παλιών εφημερίδων και επίσης στους τοίχους ήταν αναρτημένη
μια συλλογή από παρτιτούρες. Ο κ. Κλιάφας ξενάγησε τους μαθητές/τρες στην
αίθουσα που αφορούσε την ιστορία του παλαιού εργοστασίου. Το γραφείο του κ.
Θεόδωρου Κλιάφα καθώς και τα παλιά μηχανήματα του εργοστασίου ήταν σε άριστη
κατάσταση και απορήσαμε για το έτος ίδρυσης του εργοστασίου «1926». Παλιές
ιστορίες από την περίοδο της Κατοχής μας ερέθιζαν τη φαντασία και αρχίσαμε να
κάνουμε όλο και περισσότερες ερωτήσεις.
Προσφέρθηκαν αναψυκτικά και οι μαθητές/τριες αποχαιρέτησαν τους
οικοδεσπότες. Στο δρόμο επιστροφής συζητούσαν για τις γνώσεις και τις
πληροφορίες που απέκτησαν από την επίσκεψή τους στο «στο Κέντρο Ιστορίας και
Πολιτισμού «Κλιάφα». Μια επίσκεψη που οι μαθητές/τριες δεν θα ξεχάσουν εύκολα,
διότι η βιωματική μάθηση βοηθά στην ουσιαστική κατάκτηση της γνώσης.
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Ημερίδα: Η σημασία των ποταμών στη ζωή μας

Οι μαθήτριες παρουσιάζουν την εργασία

19 Ιανουαρίου ώρα 12:00μμ.
Στην ημερίδα συμμετείχαν από το 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων οι μαθητές του
προγράμματος, η καθηγήτρια Ζαφείρη Ευαγγελία, ΠΕ 19, η υποδιευθύντρια Ακράτου
Βασιλική, ΠΕ05 και η Διευθύντρια Αποστόλου Μαριάννα, ΠΕ 05 .
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Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας: 6 Μαρτίου 2012
Στο πλαίσιο δράσεων κατά της Σχολικής Βίας, η 6 Μαρτίου καθιερώνεται ως
Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και στα σχολεία στάλθηκε σχετική εγκύκλιος από το
υπουργείο με δράσεις και εκδηλώσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Η ημέρα
αυτή αποτέλεσε μια αφορμή για εκπαιδευτικούς και μαθητές των σχολείων όλης της
χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες και να ενεργοποιηθούν με
δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και
του εκφοβισμού που εκδηλώνεται μεταξύ και εναντίον των μαθητών, ώστε να
περιοριστούν οι δίαυλοι εκδήλωσης της βίας στη ζωή των ανηλίκων και να
αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Στο 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων οι μαθητές και οι μαθήτριες κατά τη διάρκεια της
πρώτης ώρας εκφράστηκαν δημιουργικά κατά της σχολικής βίας με ποιήματα,
κείμενα και ζωγραφιές. Τα έργα τους αναρτήθηκαν στον εκθεσιακό χώρο του
σχολείου και τα πιο αξιόλογα δημοσιεύτηκαν στον τοπικό τύπο. Επίσης στις
αίθουσες οι καθηγητές διάβασαν το παρακάτω άρθρο της Κατερίνας Σώκου,
Κοινωνιολόγου υγείας και ιατρικής στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ως μέτρο
πρόληψης της βίας στο σχολείο μας.

Η Προαγωγή της Ψυχικής και Κοινωνικής Υγείας Πολιτική
Πρόληψης της Βίας στο Σχολείο
«Πολλά πράγματα έβαλες αυτή η λέξη να εννοεί», είπε η Αλίκη κάπως
συλλογισμένα. Όταν βάζω μια λέξη να κάνει τόση δουλειά, όπως αυτή, την πληρώνω
πάντα περισσότερο», είπε ο Χάμπτυ Ντάμπτη. (Μες τον Καθρέπτη, Λούις Κάρολ)

Εισαγωγή
Εκδηλώσεις βίας στη σχολική κοινότητα, εκφρασμένες με διάφορες μορφές,
έχουν παρατηρηθεί από πολύ παλιά. Δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Κάθε μορφή βίας
έχει κατά καιρούς παρουσιαστεί : λεκτική, σωματική, ψυχολογική-συναισθηματική,
σεξουαλική, βανδαλισμός. Θύτες και θύματα προέρχονται από κάθε κοινωνική
ομάδα της σχολικής κοινότητας περιλαμβάνοντας και άτομα από τον ευρύτερο
κοινωνικό περίγυρο. Συχνά η έκφραση της βίας έχει στόχο το σχολικό κτίριο, τη
σχολική περιουσία και τον περιβάλλοντα χώρο. Μέχρι πρόσφατα, τα διάφορα
περιστατικά βίας αντιμετωπίζονταν ως μεμονωμένα γεγονότα. Δεν είχαν ληφθεί
σαφή μέτρα πρόληψης. Ανάλογα με τη σοβαρότητα επιβάλονταν διάφορες κυρώσεις
είτε από το σχολείο, είτε και από τους ιδιώτες – θύματα και ορισμένες φορές από τη
δικαιοσύνη. Επειδή το φαινόμενο της βίας στη σχολική κοινότητα συνεχίζει να
εμφανίζεται και συχνά να απειλεί σοβαρά το κοινωνικό σύνολο, πολλές κυβερνήσεις
στην Ευρώπη και την Αμερική έδωσαν έμφαση στην καταγραφή και την ανάλυσή του
και προχώρησαν στην ανάπτυξη πολιτικής για τον έλεγχο παρόμοιων εκδηλώσεων
στη σχολική κοινότητα.
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Μια από τις πολιτικές για την καταστολή της βίας στο σχολικό περιβάλλον αλλά
και στην κοινωνία, που προτείνεται στο παρόν άρθρο, είναι η συστηματική ανάπτυξη
της προαγωγής της ψυχικής και κοινωνικής υγείας στο σχολείο, σε συνεργασία με
τους γονείς και την κοινότητα, με ιδιαίτερο στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων για
τον έλεγχο της βίας και των κοινωνικών συγκρούσεων.
Η βία και οι εκφραστές της
Η βία ως κοινωνικό φαινόμενο έχει στενή σχέση με την κοινωνική ανισότητα, τον
κοινωνικό αποκλεισμό, την ματαίωση και τη διαφορετικότητα. Είναι συνυφασμένη με
την παραβατικότητα, το αδιέξοδο και το φόβο αλλά και με την εκμηδένιση, την
απαξίωση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εν
δυνάμει βίαιοι. Ενεργοποιούν αυτή τους την ιδιότητα όταν για παράδειγμα
εμποδίζονται να ικανοποιήσουν μιας ζωτικής γι αυτούς σημασίας ανάγκη. Η βία, σε
τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να λειτουργήσει ως η μοναδική διέξοδος και να
εκδηλωθεί είτε με επιθετική συμπεριφορά προς τα έξω, είτε με επιθετική
συμπεριφορά προς το ίδιο το άτομο, ενδοβάλλεται. Δεν υπάρχουν δηλαδή βίαιοι
άνθρωποι, κάποιοι όμως γίνονται βίαιοι κάτω από ορισμένες συνθήκες οι οποίες
δημιουργούνται από την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον (1).
Ορίζοντας τη σχολική βία
Η σχολική βία αναφέρεται στην επιβολή της βούλησης ενός μέρους της
εκπαιδευτικής διαδικασίας
σε κάποιο άλλο και η πρόκληση ζημιάς ή βλάβης (2). Οι μορφές της σχολικής
βίας περιλαμβάνουν τη λεκτική, τη σωματική, την ψυχολογική, τη σεξουαλική βία
και το βανδαλισμό. Η σχολική βία περιλαμβάνει και εγκληματικές ενέργειες σε
ορισμένα κράτη, όπως για παράδειγμα στην Αμερική αλλά και σε κάποια στην
Ευρώπη.
Η σχολική βία διακρίνεται στον εκφοβισμό, στο «bullying», και στη βία. Το
«bullying» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για όλες τις βαθμίδες της σχολικής
εκπαίδευσης από τους Βρετανούς, τους Ολλανδούς και τους Σκανδιναβούς. Ο όρος
σχολική βία χρησιμοποιείται από όλους τους άλλους Ευρωπαίους (2). Ο εκφοβισμός
είναι συνυφασμένος με την κοροϊδία, το πείραγμα και τον αστεϊσμό. Το πότε ένα
πείραγμα συσχετίζεται με τη βία εξαρτάται από την υποκειμενική αξιολόγηση του
θύματος.
Η έννοια της ασφάλειας, «security», είναι μια ευρύτερη έννοια και αναφέρεται
στην αίσθηση της σιγουριάς, της απουσίας του φόβου από επιθετικές συμπεριφορές,
της προστασίας του σχολείου από την κοινότητα.
Οι ορισμοί της σχολικής βίας, του εκφοβισμού και της ασφάλειας δεν είναι
απόλυτοι. Επηρεάζονται από το πολιτισμικό πλαίσιο και τις εκάστοτε κοινωνικές,
πολιτικές και ιστορικές συνθήκες.
Διαστάσεις της σχολικής βίας
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Η σχολική βία εμφανίζεται συνήθως με τις ακόλουθες διαστάσεις : βία μεταξύ
μαθητών, βία μεταξύ εκπαιδευτικών, βία από τους εκπαιδευτικούς προς τους
μαθητές και το αντίστροφο, βία από τους εκπαιδευτικούς προς την εξουσία, -τη
διοίκηση, τη διεύθυνση ή όπως αυτή εκφράζεται-, βία από εξωσχολικούς
παράγοντες προς μέλη της σχολικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικούς ή και
τους δύο, και το αντίστροφο, βία από γονείς προς εκπαιδευτικούς ή και προς
μαθητές και το αντίστροφο. Η βία μπορεί να εκδηλωθεί από ένα μεμονωμένο άτομο
προς ένα άλλο ή προς ένα σύνολο ατόμων, αλλά και από πολλά άτομα προς ένα
μεμονωμένο ή προς ένα σύνολο ατόμων.
Το φαινόμενο της σχολικής βίας στην Ελλάδα
Οι μελέτες που έχουμε στην Ελλάδα για τη σχολική βία αναφέρονται κυρίως στη
βία μεταξύ μαθητών και σε αυτήν μεταξύ μαθητών και εξωσχολικών παραγόντων.
Έρευνες για περιστατικά βίας μεταξύ εκπαιδευτικών, από εκπαιδευτικούς προς
μαθητές και το αντίστροφο και από εξωσχολικούς παράγοντες προς μαθητές και το
αντίστροφο δεν έχουν επίσημα καταγραφεί. Υπάρχει δηλαδή ένας σκοτεινός αριθμός
βίαιων περιστατικών που παραμένει ανεξιχνίαστος, δεν ορίζεται ως βία και
σιωπηρά αξιολογείται ως πολιτισμική ή ως ιδιόμορφη προσωπική συμπεριφορά,
σχολική τιμωρία ή κάπως αλλιώς. Συχνά περιστατικά βίας μένουν ανέγγιχτα γιατί
στιγματίζουν ιδιαίτερα τους θύτες ή και τα θύματα και εκθέτουν το κύρος του
σχολείου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η σιωπή εγκλωβίζει τη βία στη μνήμη αυτών που
την έζησαν, με άγνωστες συνέπειες.
Η σχολική βία στην Ελλάδα, αν και δεν έχει πάρει τις διαστάσεις που
παρατηρούνται σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική, όπου έχουν συμβεί
και εγκληματικές ενέργειες, δεν περιγράφει την πραγματική έκταση του φαινόμενου
και συχνά δεν αξιολογεί τα πραγματικά αίτια.
Μεταξύ 1992 και 2000 διεξήχθηκαν αρκετές έρευνες στην Ελλάδα που τα
αποτελέσματά τους έδωσαν περιγραφικά στοιχεία για τη σχολική βία ανάμεσα στους
μαθητές και την επιθετική συμπεριφορά των μαθητών στη χώρα (3, 4, 5, 6). Τα
στοιχεία αναφέρονται σε λεκτική κακοποίηση, ξυλοδαρμούς, απειλές και σε
βανδαλιστικές ενέργειες. Πολλά από τα αποτελέσματα των ελληνικών ερευνών
παρουσιάζουν παρόμοια ευρήματα με μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε άλλες χώρες,
σχετικά με τις μορφές σχολικής βίας άλλων χωρών, τα χαρακτηριστικά των
θυμάτων, των θυτών, των σχολικών μονάδων και των περιοχών που
παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα.
Σύμφωνα με έρευνα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς που διεξήχθη σε
πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα και αποτελέσματά της δημοσιεύτηκαν στον
ημερήσιο τύπο το 2000, προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία για τη σχολική βία στην
Ελλάδα (3):
Ποσοστό
Μαθητών %
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23,2

έχει πάρει ενεργό μέρος σε βίαιο περιστατικό

11,6

έχει υπάρξει θύμα

36.5

που πήραν μέρος σε βίαια περιστατικά είναι αγόρια.

10,0

που πήραν μέρος σε βίαια περιστατικά είναι κορίτσια

29,4

είναι μάρτυρες βίαιων περιστατικών μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών
μαθητών.

58,2

είναι μάρτυρες βίαιων περιστατικών στη Θεσσαλονίκη

39
Ποσοστό
Μαθητών %
60
21

είναι μάρτυρες βίαιων περιστατικών στην Αθήνα
Μορφή βίας σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών
έχουν αντιληφθεί βίαια περιστατικά μέσα - έξω από τα σχολεία τους.
έχει δει πάνω από 5 περιστατικά καταστροφών στο σχολείο

15,7

έχει αντιληφθεί πάνω από 5 βίαια περιστατικά.

48,8

έχει δει βία σε αθλητικές συναντήσεις

Οι μορφές σχολικής βίας, σύμφωνα με την ίδια έρευνα και με βάση τις ομολογίες
των μαθητών, διακρίνονται σε καταστροφές σχολικού εξοπλισμού και βανδαλισμούς,
που είναι και τα περισσότερα περιστατικά. Το 76,7% των περιστατικών βίας
περιλαμβάνει βρισιές - απειλές και το 57 % αλληλοξυλοδαρμούς.
Όπως και σε έρευνες άλλων χωρών, το μεγαλύτερο ποσοστό βίας εμφανίζεται
στις μεγάλες πόλεις. Στην Ελλάδα, το 63,8% των μαθητών του δείγματος της
Αθήνας δηλώνει ότι έχει δει βίαια περιστατικά ανάμεσα σε συμμορίες νέων ενώ ο
μέσος όρος της χώρας για παρόμοια γεγονότα είναι 50.4 %. Επίσης το ποσοστό
βίαιης επίθεσης μέσα σε σχολείο, με κανονικό ή αυτοσχέδιο όπλο, στην Αθήνα είναι
20%, ενώ ο μέσος όρος τέτοιων περιστατικών για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι 12,2%.
Το 22,8 % των περιστατικών σχολικής βίας στην Αθήνα συνδέονται με ναρκωτικά.
Ο μέσος όρος για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι 14,4 %.
Σύμφωνα με έρευνα του Γκότοβου (4), σε μικρότερο δείγμα :
- 40 % των μαθητών παρατηρούν ότι υπάρχει αύξηση της βίας στα σχολεία.
- 1 στους 4 μαθητές είναι θύμα ξυλοδαρμού κατά τη διαδρομή από το σπίτι στο
σχολείο ή το αντίστροφο.
- 35 % των μαθητών κρίνει ότι οι μαθητές πρέπει να εκπαιδευθούν σε αμυντικές
μεθόδους
Η έρευνα των Φακιολά και Αρμενάκη (5), που είχε διεξαχθεί στις αρχές της
δεκαετίας του –90 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα νέων της Αθήνας ηλικίας 14-21
χρονών, είχε δείξει ότι :
Ποσοστό
Μαθητών %
60
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11

είχε χρησιμοποιήσει λεκτική βία

6

είχε λάβει μέρος σε βίαιες συγκρούσεις, βρισιές και ξυλοδαρμούς

3

είχε λάβει μέρος σε συγκρούσεις μόνο με χτυπήματα.

Η ανάλυση της έρευνας για τον εκφοβισμό στο δημοτικό σχολείο των Χατζή,
Χουντουμούδη και Πατεράκη (6), σε 1312 μαθητές, ισάριθμα περίπου αγόρια και
κορίτσια από 8 δημοτικά σχολεία της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας, έδειξε
τα ακόλουθα αποτελέσματα για το έτος 1999:
Ποσοστό
μαθητών %
14,7

Διαστάσεις και μορφές εκφοβισμού, «bullying»,
σε δημοτικά σχολεία
θύματα εκβιασμού

6,24

θύτες

4,8

θύτες και θύματα

42,5

λεκτική βία «μου έλεγε βρισιές»

34 μόνο αγόρια

σωματική βία που δηλώνουν αγόρια

22,83 μόνο κορίτσια
25,3 μόνο αγόρια

σωματική βία που δηλώνουν κορίτσια
λεκτικές απειλές που δηλώνουν τα αγόρια

38 μόνο κορίτσια

λεκτικές απειλές που δηλώνουν κορίτσια

Επιπλέον, στοιχεία από τις παραπάνω έρευνες δείχνουν ότι μαθητές με
υψηλότερη βαθμολογία εμπλέκονται λιγότερο σε βιαιότητες, είτε ως θύτες είτε ως
θύματα. Μόνο το 10 % των άριστων μαθητών ανέφερε κάποια εμπλοκή σε βίαια
γεγονότα, ενώ το 33,6 % από τους μαθητές με μέτρια βαθμολογία ανέφερε σχετική
του εμπλοκή. Από τους μαθητές - θύματα τέτοιων περιστατικών, το 3,5 % ήταν
άριστοι μαθητές ενώ το 22,7 % ήταν μαθητές με μέτριους βαθμούς.
Οι σχολικές μονάδες που έχουν υψηλά ακαδημαϊκά αποτελέσματα παρουσιάζουν
χαμηλότερη σχολική βία.
Επίσης παρατηρείται ότι όσο οι μαθητές μεγαλώνουν σε ηλικία τόσο η εμπλοκή
τους σε βίαιες ενέργειες και συμπεριφορές μειώνεται. Οι μαθητές που εμπλέκονται
σε βίαια περιστατικά συνήθως είναι θύτες και θύματα.
Στις αστικές περιοχές παρατηρούνται περισσότερα περιστατικά βίας.
Το ζήτημα της βίας στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική σχολική κοινότητα
χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση προκειμένου να μελετηθούν οι παράγοντες που
συμβάλλουν στην εμφάνισή του στη χώρα μας αυτήν τη χρονική περίοδο και να
σχεδιαστούν μέτρα πρόληψης.
Η αντιμετώπιση της σχολικής βίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Το θέμα της σχολικής βίας σε πολλά κράτη της Ευρώπης και στην Αμερική είναι
πολύ παλαιότερο και συχνά έχει σοβαρές διαστάσεις. Το ζήτημα προβλημάτισε τις
κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη δεκαετία του –90, καθώς οι πολιτικές,
οικονομικές και άλλες κοινωνικές αλλαγές που συμβαίνουν στην Ευρώπη τα
τελευταία 15 χρόνια και οι μετακινήσεις των πληθυσμών, αναμένεται
να
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δημιουργήσουν αύξηση του φαινόμενου. Το 1997 η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη
διοργάνωση διακρατικής διάσκεψης με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων,
κυβερνητικών εκπροσώπων και εκπαιδευτικών με σκοπό την προώθηση πολιτικών
από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη της σχολικής βίας
στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2).
Το θέμα της σχολικής βίας συζητιέται υπό το πρίσμα της ασφάλειας στο σχολείο,
όρος θετικός και με ευρύτερο περιεχόμενο. Ενέχει την έννοια της ποιότητας, της
πρόληψης και της φροντίδας που παρέχει η σχολική κοινότητα ως χώρος μάθησης
και εργασίας. Η σχολική βία περιορίζεται σε πρόβλημα της σχολικής κοινότητας ή
και της ατομικής συμπεριφοράς των εμπλεκομένων στην ενέργεια. Δεν εξετάζεται
ως αντανάκλαση προβλημάτων της ευρύτερης κοινωνίας ή ως διαντίδραση της
σχολικής κοινότητας σε ζητήματα της τοπικής ή ευρύτερης κοινωνίας. Η σχολική
βία αν και είναι συνυφασμένη με τη νεανική παραβατικότητα και εγκληματικότητα,
ανεξαρτητοποιείται. Επαναξιολογείται και επανακαθορίζεται με τρόπο που να
επιτρέπει μια σφαιρική αντιμετώπιση και την επιβολή ποινής ανάλογα με τα
συστήματα αξιών του κοινωνικού συνόλου. Ανάγεται σε συμπεριφορά η οποία
συνυφαίνεται με τις πολιτισμικές διαστάσεις του τόπου και του χρόνου. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση συνηγορεί υπέρ της δημιουργίας νέων κοινωνικών και
ψυχολογικών υπηρεσιών και την αναδιοργάνωση παλαιότερων με σκοπό το
σχεδιασμό και την οργάνωση παρεμβάσεων για τη βελτίωση του κοινωνικού ελέγχου
καθώς και την επιμόρφωση ειδικών στελεχών και των εκπαιδευτικών και την
πρόληψη της βίας.
Πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σχεδιάσει εκτενή μέτρα για
την πρόληψη της βίας στο σχολείο. Σε πολλά κράτη όπως στην Ολλανδία, τη
Σουηδία και τη Γερμανία η κάθε σχολική μονάδα έχει ένα αναπτυγμένο πρόγραμμα
για τον έλεγχο της σχολικής βίας. Οι μαθητές έχουν ενεργητική συμμετοχή στο
πρόγραμμα και σε ορισμένες χώρες τους δίνονται αυξημένες ευθύνες (2). Το θέμα
της σχολικής βίας αντιμετωπίζεται σφαιρικά. Για παράδειγμα η Σουηδία εντάσσει το
πρόγραμμα πρόληψης της σχολικής βίας στα θέματα ασφάλειας, οδικής
συμπεριφοράς, συμπεριφοράς σε σχέση με τα ατυχήματα, στην πρόληψη του αλκοόλ
και στα δικαιώματα του παιδιού.
Η σχολική βία δεν αναφέρεται στις πολιτικές της Ελλάδας ως ένα αυτόνομο
ζήτημα. Από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας η σχολική βία αντιμετωπίζεται
από την ευρύτερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, χωρίς όμως να αποτελεί ιδιαίτερο
στόχο ή να γίνεται ρητή αναφορά στο ζήτημα. Οι πολιτικές που συμβάλουν στη
βελτίωση του σχολικού κλίματος και στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης,
μπορούν να συμβάλουν και στην πρόληψη της βίας και του κοινωνικού αποκλεισμού,
κυρίως αν ο εκπαιδευτικός έχει την κατάλληλη επιμόρφωση.
Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται ιδιαίτερη επιμόρφωση για τη διαχείριση των
πολιτισμικών, δεοντολογικών, συναισθηματικών, ψυχικών και άλλων συγκρούσεων
που συμβαίνουν στην τάξη αλλά και στον ίδιο, ως μέλους της κοινωνίας που ζει, που
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αποδέχεται τις αξίες της και τις στηρίζει, τις αναπαράγει ή τις θέτει στην κρίση και
τον προβληματισμό του συνόλου με το λόγο και το έργο του.
Η προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο ως μέτρο πολιτικής για την
πρόληψη της βίας
Η προαγωγή της υγείας αναφέρεται στον έλεγχο που ασκεί ο άνθρωπος για τη
βελτίωση της προσωπικής του υγείας και αυτής του περιβάλλοντός του. Κύρια
συστατικά της είναι: η ενδυνάμωση της κοινοτικής δράσης με την ανάπτυξη μέτρων
και στρατηγικών που ανταποκρίνονται στις νέες κοινωνικές και περιβαλλοντικές
συνθήκες και ανάγκες. Η δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλους όσους
ζούν στην κοινότητα. Η προώθηση νόμων και διατάξεων που συμβάλουν στη
διατομεακή αναμόρφωση μιας υγιούς δημόσιας πολιτικής υγείας. Η ενδυνάμωση του
πολίτη και η ενίσχυση της αυτονομίας και των προσωπικών του δεξιοτήτων
επικοινωνίας και αυτοελέγχου. Η αναμόρφωση των υπηρεσιών υγείας για την
κάλυψη των αναγκών κοινωνικής και ψυχικής υγείας και άλλων (7).
Η προαγωγή της ψυχικής και κοινωνικής υγείας μπορεί να αναπτυχθεί σε κάθε
σχολική μονάδα, ως να ήταν μια ανεξάρτητη κοινότητα. Το σχολείο, λειτουργώντας
ως ένας αυτόνομος οργανισμός, μπορεί να αναπτύξει και υιοθετήσει σχολικό ήθος
που να ελέγχει κάθε έκφραση βίας, μέσα από το «κρυφό», το «σκιώδες» πρόγραμμα
που διέπει ουσιαστικά κάθε του λειτουργία. Τα μέλη της σχολικής κοινότητας
μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα ευρύ ορισμό της σχολικής βίας και να αναπτύξουν
από κοινού κανόνες για την προστασία όλων των μελών από κάθε μορφή βίας που
απαξιώνει το άτομο και που δημιουργεί συνθήκες αποκλεισμού. Με ποικίλους
τρόπους επικοινωνίας και αναγνώρισης το σχολείο αναπτύσσει τα στοιχεία που
ενδυναμώνουν την προσωπικότητα και τη διάθεση συνεργασίας και συμμετοχής του
κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας: την καλή επικοινωνία και τις καλές σχέσεις
ανάμεσα στα μέλη, την αυτοεκτίμηση, το σεβασμό, την ενθάρρυνση, την ψυχική και
συναισθηματική υποστήριξη, τη δημιουργικότητα, την αυτονομία και τη
διαφορετικότητα (7, 8).
Η κάθε σχολική κοινότητα που αποφασίζει να αναπτύξει την προαγωγή της
ψυχικής και κοινωνικής υγείας και να εντάξει πρόγραμμα για την κοινωνική ένταξη
όλων των μελών της και την πρόληψη της σχολικής βίας, συνεργάζεται με
εξειδικευμένο οργανισμό που είναι διατεθειμένος να μελετήσει από κοινού με το
σχολείο τις συνθήκες που επικρατούν στη σχολική μονάδα αλλά και τον κοινωνικό
περίγυρο, τη γειτονιά όπου εδρεύει το σχολείο. Μετά από την καταγραφή της
υπάρχουσας κατάστασης, αναπτύσσονται οι στόχοι και τα βήματα για την επίτευξή
τους. Το σχολείο ζητά τη συνεργασία της κοινότητας και των γονέων. Διαμορφώνει
ιδιαίτερο πρόγραμμα, όταν χρειάζεται, που να απευθύνεται και να εμπλέκει τους
γονείς ή και άλλα μέλη της ευρύτερης κοινότητας. Διοργανώνει σεμινάρια για την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και προωθεί την ουσιαστική ανάπτυξη συνεργασίας
με την κοινότητα, τους φορείς της και τους γονείς. Ενεργοποιεί τους μαθητές οι
οποίοι σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς αποφασίζουν από κοινού για τον
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ορισμό της σχολικής βίας, τα μέτρα πρόληψης τέτοιων φαινόμενων και τα στοιχεία
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού σχολικού κλίματος.
Επεξεργάζονται τους παράγοντες που δημιουργούν καταστάσεις βίας. Ο
εξειδικευμένος φορέας συνεργάζεται με το σχολείο για την δοκιμαστική ανάπτυξη
του προγράμματος επανεξετάζοντας συχνά και αξιολογώντας τα ζητήματα που
προκύπτουν στην πορεία. Με βιωματικές μεθόδους, πολιτιστικά δρώμενα,
επισκέψεις, ανταλλαγές, συνεργασίες, καλλιτεχνικές δράσεις και άλλες δράσεις
συζητιέται σε καθημερινή βάση το ζήτημα της σχολικής βίας, εξετάζεται η βία στην
τοπική κοινότητα, απομυθοποιείται η ξενοφοβία, αναπτύσσεται η επικοινωνία και η
αυτοεκτίμηση (7, 8).
Η ανάπτυξη και θεσμοθέτηση της προαγωγής της ψυχικής και κοινωνικής υγείας
στο σχολείο είναι ένα από τα θέματα που διεθνείς οργανισμοί και η Ευρωπαϊκή
Ένωση προωθούν τα τελευταία 15 χρόνια με διάφορα προγράμματα. Αρκετές
Ευρωπαϊκές χώρες έχουν εντάξει στο εβδομαδιαίο σχολικό πρόγραμμα ιδιαίτερο
πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης των μαθητών. Πολλές χώρες οργανώνουν
συστηματικά επιμορφωτικά σεμινάρια προς εκπαιδευτικούς για την καλύτερη
ενημέρωση σε ζητήματα ψυχικής ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων και στη
διαχείριση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σχολείο
(9,10, 11).
Επίλογος
Η σχολική βία είναι αναπόστατο κομμάτι της βίας και της παραβατικότητας που
εμφανίζεται στην κοινωνία. Δεν μπορεί να εξετασθεί και να περιοριστεί χωρίς να
ληφθεί υπόψη το ευρύτερο περιβάλλον που την τρέφει, οι αξίες, οι θεσμοί, η
πολιτισμική και πολιτική ιστορία του τόπου και των ανθρώπων. Το θύμα και ο θύτης
είναι άνθρωποι από την κοινωνία στην οποία βρίσκεται το σχολείο. Η στάση τους
και η συμπεριφορά τους αντανακλά και αναπαράγει ότι το οικογενειακό, σχολικό και
κοινωνικό περιβάλλον καλλιεργεί. Ο έλεγχος της βίας στη σχολική κοινότητα, χωρίς
μέτρα πολιτικής που να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που υπάρχει στην ευρύτερη
κοινωνία, δεν είναι μόνο ένα απλό ημίμετρο, είναι μέτρο συντήρησης και διαιώνισης
της βίας . Πριν ή παράλληλα με το σχεδιασμό πολιτικών για τον έλεγχο της
σχολικής βίας χρειάζεται να σχεδιαστούν και να λειτουργήσουν μέτρα και
πολιτικές για την πρόληψη της βίας στην κοινωνία. Άλλωστε η σχολική βία δεν
περιορίζεται στη στάση και τη συμπεριφορά μεταξύ των μαθητών. Η βία στο σχολείο
και στην κοινωνία εκφράζεται κυρίως από ανθρώπους που διαχειρίζονται την
εξουσία.
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Παιδί και Έφηβος, τεύχος 3.
Οι μαθήτριες και οι μαθητές για τη σχολική βία……
«Όταν η βία πάει σχολείο»
Όταν η βία πάει σχολείο φέρνει πόνο φέρνει μοναξιά
Και προκαλεί πολλά προβλήματα
Και αν το δεις. Τι να πεις. Τι ν’ αναφέρεις
Λες έχει ο καιρός γυρίσματα και προτιμάς να περιμένεις
Πριν αποφασίσεις να μην δραστηριοποιηθείς
Σκέψου σοφά. Δες τον εαυτό σου και την κατάσταση σοβαρά
Κι αν σου συμβεί μην προσμένεις σωτηρία
Προσπάθησε να διώξεις φόβο, τρόμο και αμφιβολία
Πάρε δύναμη και ξεκίνα στον αγώνα αυτό δεν είσαι μόνος
Έχεις φίλους που σ’ αγαπούν και δεν θέλουν να σε δουν να κλαις, να πονάς
Και θυμήσου, πάρε θάρρος
Διότι ξέρεις πως πάντα μετά από κάθε καταιγίδα
Βγαίνει το ουράνιο τόξο. Και μαζί του η ελπίδα
Η ελπίδα για να φύγει η βία απ’ τα σχολεία
Και να πετάξει. Όχι σ’ άλλους τόπους
Ούτε σ’ άλλα μέρη. Απλά έξω απ’ την καρδιά
Τσιρογιάννη Χρυσούλα Τάξη Β5
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«Βία»
Κάθε μέρα προστίθεται στην λίστα ένα θύμα
πότε θα προχωρήσουνε να κάνουν κάποιο βήμα
Κάπου να μιλήσουνε κάποιον να ενημερώσουν
να μην φοβηθούν ούτε στιγμή τον θύτη να προδώσουν
Βία ψυχολογική που χρόνια τους παιδεύει
τους καταστρέφει την ζωή και τα όνειρα τους κλέβει
Βία σωματική που τραύματα αφήνει
τους καταστρέφει την ζωή και τις πληγές δεν κλείνει
Κλάματα καθημερινά και παιδιά κρυμμένα
να καταλάβουν προσπαθούν γιατί είναι παραμελημένα
Γιατί οι άλλοι τους χτυπούν, τους βρίζουν και τους λένε
πράγματα άδικα, κακά που την καρδιά τους καίνε
Όμως αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει
κάποιος να κάτσει να σκεφτεί, το στόμα να ανοίξει
να πει όλα αυτά που έχει υπομείνει
κανένας δεν θα παραπονεθεί ούτε και θα τον κρίνει…
(Πρεβέντα Θεοδώρα, Β4)

«Με βία στα σχολεία δεν πάμε πουθενά»
Με βία στα σχολεία δεν πάμε πουθενά
Αφήστε πια το ξύλο δεν πάμε έτσι μπροστά
Βία, μεσ’ στο δρόμο βία
Μετά αναρωτιέσαι καταλήψεις στα σχολεία;
Ξύλο και βία μέσα στα σχολεία
στο νόμο το δικό μας δεν αρμόζουν τέτοια αστεία
Βία λεκτική, βία σωματική
τρόπος δεν υπάρχει να βάλει τακτική
(Κώστας Στεργίου, Χαρούλα τσαρούχα, Φανή Χατζηκυριάκου, Β5)
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« Ενδοσχολική βία και ρατσισμός»
Δύο από τα πιο ευαίσθητα, πιο πολυσυζητημένα αλλά δυστυχώς μη αποτρέψιμα
– ακόμα και σήμερα- προβλήματα είναι ο ρατσισμός και η βία μέσα στο χώρο του
σχολείου. Τα προβλήματα αυτά έχουν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς ο
νόμος του δυνατού ισχύει παντού.
Η ενδοσχολική βία μπορεί να έχει πολλές μορφές. Μπορεί πρώτα απ’ όλα να
είναι σωματική. Οι μεγαλύτεροι και πιο δυνατοί και “γενναίοι” μαθητές, ενεργούν
σαν τραμπούκοι και χτυπούν, πολλές φορές χωρίς ενδοιασμούς τους μικρότερους
και ανήμπορους να αντιδράσουν μαθητές. Φυσικά, αν τα συμβάντα αναφερθούν από
το θύμα ή κάποιον που είδε το περιστατικό στους καθηγητές ή τους γονείς του
θύματος μπορούν να αποφευχθούν με την τιμωρία του “βιαστή”, όμως οι απειλές
δέχονται τους σταματούν.
Κάπου εδώ περνάμε στη λεκτική βία. Ρατσιστικά σχόλια, απειλές και οτιδήποτε
άλλο ενοχλητικό προς τους μαθητές πάλι από τους θεωρητικά ισχυρότερους. Κάτι
τέτοιο έχει ως συνέπεια, οι μαθητές αυτοί να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, να
φοβούνται και να είναι αναγκασμένοι να κάνουν ότι τους πουν οι θύτες αφού
φοβούνται για τη σωματική τους ακεραιότητα. Όπως συμπεραίνουμε, όλες οι μορφές
βίας είναι αχώριστα συνδεδεμένες μεταξύ τους.
Η σωματική βία μπορεί να οδηγήσει στη λεκτική και το αντίστροφο με
αποτέλεσμα ο μαθητής να αντιμετωπίζει και ψυχολογική βία την ίδια στιγμή. Την
ίδια στιγμή, ένα άλλο πρόβλημα που μαστίζει την κοινωνία μας σήμερα, είναι ο
ρατσισμός. Εμείς, οι πολιτισμένοι λευκοί, δεν μπορούμε να ανεχτούμε το
διαφορετικό και αντιδρούμε αδικαιολόγητα απέναντι σε άλλους ανθρώπους που δεν
ζητούν ούτε τα χρήματά μας, ούτε να τους λυπόμαστε, αλλά απλά να τους
αποδεχτούμε. Το στόμα μας, λειτουργεί απέναντί τους σαν όπλο που έπαθε
αφλογιστία και τους πυροβολεί ασταμάτητα μέχρι να τους ταπεινώσει τελείως.
Έγχρωμοι, αλλόθρησκοι ακόμα και διαφορές στα μαλλιά, το ντύσιμο και τον
σωματότυπο είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους υφίσταται
ρατσισμός.
Τα δύο προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν είναι θέματα που μπορεί
να αντιμετωπίσει μόνη της η πολιτεία. Αποτελούν προβλήματα νοοτροπίας, αφού δεν
μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και
κανένας δεν είναι ανώτερος ή κατώτερός μας. Γιατί, γι’ αυτούς τους ανθρώπους, τα
εμπόδια λειτουργούν σαν κίνητρα που τους κάνουν πιο δυνατούς, όταν όμως η
ταπείνωση έρχεται από πολλά πεδία, τότε νιώθουν ότι έχουν χάσει τη μάχη που
δίνουν καθημερινά…
(Τάσος Κωτούλας Β3)
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Βιωματικό σεμινάριο για τη Γ΄ Γυμνασίου από το Κέντρο Κοινωνικής
Παρέμβασης και Πρόληψης με την κα Σακκά
Οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο αναμφίβολα επιδρούν θετικά όταν η χρήση
τους γίνεται με μέτρο. Όμως την τελευταία δεκαετία μελετάται παγκοσμίως η
παθολογική χρήση του διαδικτύου από τον άνθρωπο και όπως δείχνουν τα
αποτελέσματα ο εθισμός στο Διαδίκτυο είναι ένα φαινόμενο που πλήττει αρκετές
οικογένειες στην Ελλάδα.
Το Κέντρο Πρόληψης Νομού Τρικάλων, σχεδίασε και ανέλαβε να ενημερώσει
τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου προκειμένου
η γνώση και η ενημέρωση να αποτελέσουν ασπίδα προστασίας των νέων από τους
κινδύνους της χρήσης του διαδικτύου.
Με ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο η κα Σακκά Φανή συνεργάστηκε με τις μαθήτριες
και τους μαθητές της Γ΄ Τάξης του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων και με βιωματικό τρόπο
προσπάθησε να μυήσει τις μαθήτριες και τους μαθητές στον κόσμο της
διερευνητικής μάθησης με το φλέγον ζήτημα τον «Εθισμό στο Διαδίκτυο». Με
κατάθεση ψυχής η υπεύθυνη του βιωματικού σεμιναρίου βοήθησε τις μαθήτριες και
τους μαθητές να μάθουν πώς να μαθαίνουν ώστε να προστατεύονται από τους
κινδύνους της χρήσης του διαδικτύου.
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«Ο ρόλος της φωτιάς στη ζωή του προϊστορικού ανθρώπου»
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας παρουσίασε
επιτυχημένα ο κ. Μάνος στο χώρο του σχολείου μας για να μπορέσουν να
συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές. Το πρόγραμμα
παρακολούθησαν με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον οι δυο τάξεις του σχολείου
μας μαθητές της Β‘ Τάξης και μαθητές της Α’ Τάξης, πολλοί από τους οποίους
συμμετείχαν στο άναμμα της φωτιάς με προϊστορικά εργαλεία.
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21 Μαρτίου: μέρα γιορτής της δασοπονίας και της ποίησης
Η ημερήσια επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων στο ΚΠΕ Μουζακίου

Το
ΚΠΕ Μουζακίου στα πλαίσια των
δράσεών του και με την πολύτιμη βοήθεια του Δήμου Μουζακίου, του Δασαρχείου
Μουζακίου, των Κοινοτήτων Μαυροματίου και Μουζακίου, και της Σχολικής
συμβούλου Α/θμιας Εκπ/σης Κας Φακίδου Αναστασίας διοργάνωσε την γιορτή
αυτής της ημέρας.
Στα
πλαίσια
των
περιβαλλοντικών
προγραμμάτων που υλοποιεί φέτος το 1ο
Γυμνάσιο Τρικάλων την 21η Μαρτίου - ημέρα
δασοπονίας, οι μαθητές επισκέφθηκαν το ΚΠΕ
Μουζακίου με συνοδούς
 Αποστόλου Μαριάννα,
 Βαϊοπούλου Γαρυφαλλιά,
 Σιώμου Στέλλα και
 Σταμούλη Χρυσούλα.
Συμμετείχαν 200 μαθητές περίπου από το
Γυμνάσιο Μουζακίου, το 1ο Γυμνάσιο
Τρικάλων, το Γυμνάσιο Αμπελώνα Λάρισας
καθώς
και
το
Δημοτικό
Σχολείο
Μαυρομματίου. Η γιορτή ξεκίνησε στο
Δημοτικό Κινηματοθέατρο με χαιρετισμό του
Δημάρχου του Μουζακίου Κωτσού ο οποίος
αναφέρθηκε στη σημασία της μέρας και την
ανάγκη για συνεχή αγώνα για τη διατήρηση και
προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος. Στη συνέχεια ο Δασάρχης
Μουζακίου Παπουτσής Φώτης τόνισε τα οφέλη
και τις αξίες του δασικού οικοσυστήματος ενώ η
δασολόγος Τερψιθέα Χουρδάκη παρουσίασε τις
δραστηριότητες του Δασαρχείου ανάμεσα στις
οποίες ξεχωρίζουν το εκτροφείο θηραμάτων και
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ο πεστροφογεννητικός Σταθμός Ανθηρού. Η κ. Φακίδου σχολική σύμβουλος και
ειδική στις εικαστικές τέχνες παρουσίασε εικόνες - έργα καλλιτεχνών από την
Τέχνη Τοπίου (Land Art) και συζήτησε με τους μαθητές για να τους προετοιμάσει
για
τις
δραστηριότητες
που
ακολούθησαν στο δάσος.
Στη συνέχεια,
οι μαθητές
συνοδεία της κυρίας Ζαμπάλου
Στέλλας
μετέβησαν
σε
μία
παραποτάμια
περιοχή
όπου
εμπνευσμένοι από τα ποιήματα του
Νικηφόρου Βρεττάκου έγραψαν τα
δικά τους ποιήματα. Κατόπιν δε
χρησιμοποιώντας υλικά της φύσης
δημιούργησαν
τις
δικές
τους
συνθέσεις με την Τέχνη Τοπίου
(Land Art). Τέλος, τα έργα των μαθητών παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια της
ομάδας ολοκληρώνοντας με επιτυχία αυτή τη φάση του προγράμματος. Με
δραστηριότητες που αναδεικνύουν τις αξίες και την προσφορά του Δάσους όπως την
επίδραση στο κλίμα , την ξυλεία, την υδρολογική τους σημασία, την προστασία από
τη διάβρωση και άλλα. Γνώρισαν επίσης την σημαντική βιοποικιλότητα σε είδη
φυτών και ζώων που υπάρχουν στην περιοχή.
Οι δραστηριότητες αλλά και το περιεχόμενο όλης της μέρας θεωρήθηκαν
σημαντικές αλλά και ευχάριστες από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Και
έτσι η μεγάλη αγκαλιά που πήρε το Δάσος Μουζακίου τους μαθητές αυτή τη μέρα,
μας θυμίζει τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον, την ευχαρίστηση
που παίρνουμε από την επαφή με αυτό και την ανάγκη προστασίας του.
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Οι μαθήτριες και οι μαθητές γράφουν ποίηση…..
Μερικά από τα ποιήματα των μαθητών είναι τα ακόλουθα :
«Το κουρασμένο χελιδόνι»
Ξαφνικά κάθισε μπρος μου ένα χελιδόνι
σαν να γυρεύει το χάδι μου,
σαν να προσμένει τον καλό λόγο μου,
σαν να ποθεί τη ζεστή και αιφνίδια αγκαλιά μου,
σαν να θέλει να αποδράσει από τα βάσανά του
και να αφεθεί σε ένα παραδεισένιο τόπο.
Πρασσάς Χρήστος Γ4
Το σπίτι μας η φύση
Κάθομαι κάτω από ένα μεγάλο δέντρο
Και κοιτάω τα δημιουργήματα της φύσης
Φαντάζομαι ένα δικό μου κόσμο
Γεμάτο λουλούδια και δέντρα
Γεμάτο από πράσινο, από πουλιά να κελαηδούν
Ακούω το ποτάμι που ρέει
Και θαυμάζω τα χρώματα που υπάρχουν.
Είναι κάτι μαγικό κάτι που σε γεμίζει με γαλήνη και ηρεμία
Χαλαρώνω και προσπαθώ να γίνω ένα με την φύση
Να γίνω και εγώ ένα κομμάτι της.
Προσπαθώ να καταλάβω τα μηνύματα
που θέλει να μας δώσει
Θέλω να την βοηθήσω να επιβιώσει
Θέλω να γίνει το σπίτι μας
Νάσια Μοσκόφογλου Β3
H όμορφη φύση
Να η φύση, η όμορφη φύση, με τα καταπράσινα
δέντρα, τα χρωματιστά λουλούδια, τα
καθαρά νερά των ποταμών και τα θεόρατα
βράχια, που σε μαγεύουν και σε ταξιδεύουν
στον κόσμο των ονείρων. Αλεξάνδρα Γάλλου Β1
Τα χρώματα της φύσης
Η φύση μ ’όλα της τα χρώματα
τους ήχους και τα αρώματα
ήταν ένα όνειρο, ήτανε μαγεία.
Μας δίδαξε την ομορφιά, τη φυσιολατρία
Για τούτο δε χρειάστηκε ούτε ένα βιβλίο
Αφού είναι από μόνη της η φύση το σχολείο.
Τσαγγαρίδης Κωνσταντίνος Β5
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Γιορτή της 25ης

Μαρτίου

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας η
καθιερωμένη γιορτή της 25ης Μαρτίου. Υπεύθυνες της διοργάνωσης της εκδήλωσης
ήταν οι φιλόλογοι Χαρίση Ελένη και Κατσικαβέλα Δήμητρα, η καθηγήτρια
Πληροφορικής Ζαφείρη Ευαγγελία και η καθηγήτρια Μουσικής Κολόβα Μαρία.
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Περιβαλλοντική επίσκεψη στο ΚΠΕ Μελίτης 26/27 Μαρτίου 2012























Οι μαθήτριες και οι μαθητές παρακολούθησαν το πρόγραμμα :
«ταξίδι στην ενδοχώρα των λιγνιτωρυχείων»
(1η ημέρα) 26-3-2012
5.00μ.μ. Έναρξη του προγράμματος
Υποδοχή-ενημέρωση των μαθητών για τη γεωγραφική θέση του ΚΠΕ και της
περιοχής διεξαγωγής του προγράμματος με τη βοήθεια χαρτών σε διαφάνειες.
Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες και εφοδιασμός τους με καρτελάκια που
απεικονίζουν το όνομα της ομάδας τους.
Παιχνίδι του χαμένου θησαυρού-οικολογικό αποτύπωμα.
Παρουσίαση του γνωστικού μέρους με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
(Χαρακτηριστικά, ιδιότητες του λιγνίτη).
6.30 μ.μ Διάλειμμα (σάντουιτς και χυμός)
6.45μ.μ.-9.00 μ.μ.
Είδη γαιανθράκων. Ημερολόγιο της Γης ? Γεωλογικός χρόνος
Σχηματισμός γαιανθράκων. Προσομοίωση παρασκευής λιγνίτη
Σχολιασμός άρθρων σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα (κυρίως ατμοσφαιρική
ρύπανση)
Παιχνίδι ρόλων (θέμα: Δίλημμα για νέα μονάδα λιγνίτη ΑΗΣ στην περιοχή μας)
(2η ημέρα) 27-3-2012
8:30 π.μ. Έναρξη του προγράμματος
Επιπτώσεις από την καύση γαιανθράκων
(καταγραφή εντυπώσεων που σχετίζονται με ορυχείο και λιγνίτες
Φαινόμενο θερμοκηπίου - όξινη βροχή
Το καλάθι της Γης (Ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι πόροι)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Παρουσίαση με ανάλογο εποπτικό υλικό)
10.30: π.μ Διάλειμμα (σάντουιτς και χυμός)
11.00: π.μ Αναχώρηση για το πεδίο
1η στάση στο ορυχείο Αχλάδας ή Κλειδίου
(με συνοδεία υπευθύνου ορυχείου)
Αναγνώριση της γεωγραφικής θέσης. Ιστορικά στοιχεία της περιοχής από τους
εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ.
Παρατήρηση του ορυχείου και της διαδικασίας της επιφανειακής εξόρυξης του
λιγνίτη.
Διαστρωμάτωση, αλλαγή τοπίου, ηχορύπανση, έμφαση στην αποκατάσταση του
τοπίου. ( Συμπλήρωση φύλλων εργασίας )
2η στάση στην «αυλή» του λιγνίτη
Παρατήρηση του χώρου απόθεσης του λιγνίτη και ταινιόδρομων
3η στάση στον ΑΗΣ Μελίτης
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Οι μαθητικές ομάδες καθοδηγούμενες από τους εκπαιδευτικούς του Κέντρου και
υπευθύνου της μονάδας επισκέπτονται τον ΑΗΣ Μελίτης.
Παρατήρηση της διαδικασίας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
13:00 μ.μ. Επιστροφή στο Κέντρο
Διατύπωση προτάσεων ? φύλλα εργασίας
Οι ομάδες μαθητών συμμετέχουν σε διάφορα περιβαλλοντικά παιχνίδια
Παρουσιάζουν τις εργασίες που επεξεργάστηκαν.
Συμπληρώνουν το έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος.
14:30 μ.μ. Λήξη του προγράμματος. Αναχώρηση των μαθητών.

1ο Τεύχος

2011 - 12

58

1ο Γυμνάσιο Τρικάλων
«Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου»

http://vod.sch.gr/video/view/1568
Πάμε Τρίκαλα, στη γενέτειρα του Ασκληπιού
Δημιουργός: 1gymtrik
Ημερομηνία ανάρτησης: 27/3/2012, 19:30
Διάρκεια: 00:03:25\
Κατηγορίες: Πάμε Ελλάδα
Η πόλη των Τρικάλων είναι χτισμένη πάνω στην αρχαία πόλη Τρίκκη, που
ιδρύθηκε γύρω στην 3η χιλιετία π.Χ. και ονομάστηκε έτσι από τη νύμφη Τρίκκη,
κόρη του Πηνειoύ. Εδώ έζησε και έδρασε ο Ασκληπιός, θεός της Ιατρικής. Στην
περιοχή υπήρχε μάλιστα ένα από τα σημαντικότερα και αρχαιότερα Ασκληπιεία της
εποχής. Τα Τρίκαλα αποτελούν τη γενέτειρα πολλών διακεκριμένων καλλιτεχνών
όπως οι μουσικοσυνθέτες Β. Τσιτσάνης και Α. Καλδάρας, ο στιχουργός Κ. Βίρβος
κ.α. Σημαντικά αξιοθέατα της πόλης είναι:
α) O ποταμός Ληθαίος με τις ωραίες του πεζογέφυρες (10) που κυριολεκτικά
χωρίζει την πόλη στα δύο
β) Tο Φρούριο που κατασκευάστηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό πάνω
στην αρχαία ακρόπολη της Τρίκκης κατά τον 6ο μ.Χ. αιώνα, με τριπλό τείχος
γ) Η συνοικία Βαρούσι που ήταν η χριστιανική συνοικία των Τρικάλων επί
τουρκοκρατίας και βρίσκεται στις παρυφές του Φρουρίου. Έως το 1930 θεωρούνταν
η αρχοντική συνοικία των Τρικάλων και σήμερα είναι στο σύνολό της διατηρητέα, με
ένα μεγάλο αριθμό παλιών κτηρίων από την εποχή της τουρκοκρατίας να σώζεται
μέχρι σήμερα
δ) Το Κουρσούμ Τζαμί, κτίσμα του 16ου αιώνα σχεδιασμένο από τον Σινάν
Πασά
ε) Ο Μύλος Ματσόπουλου, που κατασκευάστηκε το 1884 και σήμερα είναι
ιστορικό-βιομηχανικό πάρκο και πολιτιστικό κέντρο στ) O ζωολογικός κήπος κ.α.
Τα Τρίκαλα απέχουν από την Αθήνα 328 χλμ και από τη Θεσσαλονίκη 214 χλμ.
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5 Απρίλη «Ευχέλαιο» στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού
προγράμματος: «Η ελιά και το ελαιόλαδο στη θρησκεία και στην
παράδοση»
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Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Γ’ τάξης στην Αθήνα
Πρόγραμμα
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Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Β΄ τάξης στην Φλώρινα
Πρόγραμμα
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Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Α’ τάξης στην Κοζάνη & Καστοριά
Την Παρασκευή στις 6 Απρίλη 2012
Πρόγραμμα
8: 00 Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου.
11: 00 Άφιξη στην Κοζάνη.
11: 30 Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
13: 00 Αναχώρηση για Καστοριά.
14: 00 Άφιξη στην Καστοριά – ενημέρωση για το οικοσύστημα της Λίμνης.
14: 00 Φαγητό.
16: 00 Επίσκεψη στο Μοναστήρι της Μακριώτισσας.
17: 00 Αναχώρηση για Τρίκαλα.
21: 00 Άφιξη στα Τρίκαλα στο χώρο του σχολείου.
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Διακρίσεις μαθητών
Γαλλοφωνία

Συμμετείχαν οι μαθητές της Α΄Γυμνασίου
1. Βαγενά Σοφία
2. Βασιλόπουλος Θωμάς
3. Γάλλου Μαρία
4. Καραστέργιου Ελένη
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Πραγματοποιήθηκε, το περασμένο Σάββατο 31/03/2012 στη Σπάρτη, το
πανελλήνιο πρωταθλήματα παμπαίδων, με την συμμετοχή και του συλλόγου μας.
Η ομάδα του ΑΠΣ Τρίκαλα συμμετείχε με τους αθλητές Νίκο Γκαραβέλλα στα
85 kg, ο οποίος μετά από πολύ καλή εμφάνιση κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.
Επίσης ο Κώστας Κουφοχρήστος στα 59 kg και ο Γιάννης Μιτίου στα 53 kg
κατέκτησαν την 5η θέση.
Ήταν η πρώτη τους επίσημη συμμετοχή και φυσικά η προσπάθειά τους ήταν
ιδιαίτερα ενθαρρυντική και μας δίνει ελπίδες για τη συνέχεια.
Η αναζήτηση της ομορφιάς του αθλητισμού, μέσω της συμμετοχής, αποτελεί
ζητούμενο για το σύλλογό μας. Γίνεται πραγματικότητα μέσω οργανωμένων
εκδηλώσεων, δράσεων και αγώνων.
Γίνεται πραγματικότητα μέσω μιας ευρύτερης εκπαίδευσης που αποβλέπει στην
ολοκλήρωση και στο γεγονός ότι η πάλη είναι σημαντικότερη από τη νίκη.
Σημασία έχει η συμμετοχή, η καλή διαγωγή και η επίδειξη του αθλητικού
πνεύματος.
Το Δ.Σ. του συλλόγου και οι προπονητές συγχαίρουν τους αθλητές για την
συμμετοχή και την προσπάθειά της.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για την πάλη.
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Γιατί προτείνουμε την Πάλη.
Το άθλημα της Πάλης είναι ωραίο όχι μόνο γιατί ασκείται σε κάθε ηλικία, αλλά και
για κάποιους άλλους πολύ σημαντικούς λόγους, όπως:
- Γεμίζει δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο
- Γυμνάζει με τον πιο αρμονικό τρόπο όλο το σώμα
-Διαμορφώνει ατομικές και συλλογικές αξίες και πρότυπα ζωής και γενικά
λειτουργεί ως το καλύτερο "φάρμακο" σε αντικοινωνικές συμπεριφορές.
- Ως ατομικό άθλημα, με τους κανόνες διεξαγωγής του, αναπτύσσει τον κοινωνικό
τρόπο σκέψης και στάσης στη ζωή.
-Απαιτεί διαρκή και υπομονετική προσπάθεια για βελτίωση της ακρίβειας των
κινήσεων και των δεξιοτήτων.
-Αναπτύσσει άριστα τα αντανακλαστικά.
- Απαιτεί αρμονική εκγύμναση όλων ανεξαίρετα των μυών του σώματος, αφού
κάθε κίνηση απαιτεί και άλλη θέση του σώματος.
- Με τη συχνή εναλλαγή συναισθημάτων, απαιτεί και διαμορφώνει χαρακτήρες
που διακρίνονται για την αυτοκυριαρχία, την αυτογνωσία, την αυτοσυγκέντρωση και
την πειθαρχία.
- Δεν είναι άθλημα σωματικής βίας και δεν υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες
στη διαμόρφωση του αποτελέσματος, εκτός από αυτούς που διαμορφώνει ο καθένας
ξεχωριστά.
- Είναι το άθλημα που επιζητεί συνδυασμένα ατομικά χαρακτηριστικά επιστημονικής
κατάρτισης, αθλητικής κουλτούρας κ.ά.
Προλαβαίνω σχολείο και Πάλη;
Προλαβαίνεις αν αγαπάς τον αθλητισμό - Πάλη, όπως προλαβαίνουν και
προλάβαιναν τα δεκάδες άλλα παιδιά πριν από εσένα.
Ο αθλητισμός δεν απαιτεί "θυσίες" από την προσωπική ζωή όπως λένε
ορισμένοι. Απαιτεί αγάπη γι' αυτό που κάνεις πάνω απ' όλα και σωστό
προγραμματισμό στην καθημερινή ζωή.
Είμαι κατάλληλος για Πάλη;
Κατάλληλο για Πάλη είναι κάθε παιδί, που μπορεί να έχει ένα μίνιμουμ
ικανοτήτων που αναφέρεται στις σωματικές και πνευματικές ικανότητες και
ιδιοσυγκρασίες.
Είναι σωστό να συμμετέχουν τα μικρά παιδιά σε αγώνες πάλης:
Αγώνες πρέπει να γίνονται για να δημιουργούν και να στερεώνουν στα
αθλούμενα παιδιά βιώματα επιτυχίας και ενδιαφέρον μεγάλης διάρκειας.
Εκείνο όμως που πρέπει να προσέχουν οι γονείς είναι να μην τα επιφορτίζουν
με το άγχος της επιτυχίας. Όποια κι αν είναι η θέση που θα φέρουν σε έναν αγώνα
εκείνο που έχει σημασία είναι η συμμετοχή και η εμπειρία.
http://www.trikalablogs.gr/?page=18
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72ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στα Μαθηματικά
Οι ημερομηνίες Διεξαγωγής του 72ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού (ΠΜΔ) στα
Μαθηματικά είναι οι ακόλουθες :
Θαλής: Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011
Ευκλείδης: Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012
Αρχιμήδης: Σάββατο 3 Μαρτίου 2012
Παράλληλα με τους Διαγωνισμούς θα γίνουν και μαθήματα προετοιμασίας,
προσαρμοσμένα στους παραπάνω διαγωνισμούς.
Τα μαθήματα προετοιμασίας θα αρχίσουν το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011 στα
γραφεία της ΕΜΕ. Τα μαθήματα των μικρών (Γυμνασίου) θα είναι 10.00-12.00 και
των μεγάλων (Λυκείου) 12.00-14.00.

Όλγα Τραγαζίκη Διαγωνισμός «ΘΑΛΗΣ» Β' Γυμνασίου 2011-2012
Αποτελέσματα: http://www.hms.gr/node/512

Παπαστεργίου Ιωάννης Διαγωνισμός «ΘΑΛΗΣ» Γ' Γυμνασίου 2011-2012
Αποτελέσματα: http://www.hms.gr/node/511
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Η Ειρήνη Τσίγκα στο 11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Microsoft Office το
Σάββατο 28 Απριλίου 2012 κατέλαβε τη 2η θέση στην Ελλάδα με ΑΡΙΣΤΑ
(1000) σε 14 λεπτά και επιλαχούσα να μεταβεί στο Las Vegas σε περίπτωση
που κωλύεται η πρώτη.

Μεγάλη επιτυχία στο Σχολικό πρωτάθλημα σκάκι
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα ΣΚΑΚΙ Ν.
Τρικάλων 2012 το οποίο διοργανώθηκε από τη Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων. Οι
αγώνες που ακολούθησαν πραγματοποιήθηκαν σε 5 γύρους για κάθε κατηγορία
χωριστά. Ο χρόνος σκέψης ήταν 15’ για κάθε
μαθητή για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Ο
πρωταθλητής κάθε κατηγορίας ανακηρύχθηκε
πρωταθλητής του Νομού Τρικάλων για το 2012
και του απονεμήθηκε κύπελλο. Σε κάθε κατηγορία
ξεχωριστά, μετάλλιο πήραν το 1ο, 2ο και 3ο αγόρι,
καθώς επίσης και το 1ο, 2ο και 3ο κορίτσι.

2ο αγόρι
3ο αγόρι
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Γυμνάσιο Τρικάλών

2ο κορίτσι
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Ο Σωτήρης Πατρίκης
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Εργασίες μαθητών/μαθητριών
«Γράμμα στο Δήμαρχο»
Τρίκαλα 26-04-2012
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Είμαι μαθήτρια του 1ου Γυμνάσιο Τρικάλων και θα ήθελα να σας ενημερώσω για
τη κατάσταση της αυλής του σχολείου μου. Θα ήθελα να ξέρετε για το θέαμα που
αντικρίζουμε κάθε μέρα, εμείς οι μαθητές και οι μαθήτριες και όσοι περνούν έξω
από το σχολείο μας. Πάνω στους τοίχους υπάρχουν γκράφιτι με σπρέι και στην αυλή
σκουπίδια. Επίσης, άλλο ένα πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν λίγα δέντρα και παγκάκια
ώστε να καθόμαστε στα διαλείμματα. Τέλος, όλος ο χώρος του σχολείου μας έχει
τσιμέντο και αν πέσουμε κάτω ενώ είμαστε στο προαύλιο θα χτυπήσουμε.
Θα ήθελα να προτείνω κάτι γι’ αυτό ώστε να μην είναι δύσκολο για σας και να
βοηθήσουμε και εμείς οι μαθητές και οι μαθήτριες. Για το πρώτο πρόβλημα μας θα
μπορούσατε να στείλετε κάποιον και σε συνεργασία με μας να βάψουμε τους τοίχους
του σχολείου που τώρα έχουν γκράφιτι. Δεύτερον, θα μπορούσαμε με την δικιά σας
βοήθεια να γίνει μια δεντροφύτευση και να βάλει ο δήμος παγκάκια. Επίσης, εκτός
από τη δεντροφύτευση να μας βοηθήσουν οι εργάτες του δήμου να μαζέψουμε τα
σκουπίδια. Τέλος θα ήταν υπέροχο αν μας κάνετε κάποιο γήπεδο ώστε να
αθλούμαστε με περισσότερη ασφάλεια.
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε και θα ήμουν πολύ χαρούμενη αν
απαντούσατε θετικά έστω σε κάποια από τα αιτήματα μου. Θα περιμένω την
απάντηση σας.
Με τιμή
Η μαθήτρια του Α1
Βλάχου Βασιλική
«Γράμμα σε συγγενή μας»
Τρίκαλα 5-05-2012
Γεια σου Δήμητρα,
Όπως όλοι γνωρίζουμε το καλοκαίρι φτάνει και γι’αυτό σου γράφω αυτό το
γράμμα, για να σου διηγηθώ την πρώτη μου χρονιά στο Γυμνάσιο, το οποίο θα
γνωρίσεις και εσύ του χρόνου.
Όταν πρωτοαντίκρισα αυτό το μεγάλο σχολείο όλα μου φαινόταν τόσο
διαφορετικά και φοβόμουν στην ιδέα ότι μέσα σε αυτό το κτίριο θα περνούσα τρία
χρόνια; Της μαθητικής μου ζωής. Ένοιωθα ξένη ήθελα να γυρίσω το χρόνο πίσω
στα χρόνια της ανεμελιάς και της ελευθερίας του Δημοτικού Σχολείου. Όμως σιγά σιγά άρχιζα να συνηθίζω τους αμέτρητους καθηγητές, τα μεγαλύτερα παιδιά, το
πολύ και συστηματικό διάβασμα και γενικά το Γυμνάσιο. Επίσης γνώρισα άτομα που
μου προσέφεραν πολλά όπως οι καινούργιοι καθηγητές και φίλοι. Ακόμα έμαθα
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καινούργια πράγματα όπως ορισμένες θεωρίες στα Μαθηματικά. Γνώρισα πολλά για
τα αρχαία χρόνια μέσω της Ιστορίας, επίσης έμαθα για το νόστο και γενικά τη ζωή
του πολυμήχανου Οδυσσέα. Επιπλέον γνώρισα καινούργια και ενδιαφέροντα
μαθήματα όπως η βιολογία, η τεχνολογία, η Οικιακή Οικονομία, τα κείμενα που
πάντα με ένα μοναδικό τρόπο μου κινούσαν το ενδιαφέρον και τα Αρχαία, το
αγαπημένο μου μάθημα πού όσο δύσκολα κι αν ήταν για μένα ήταν ξεχωριστά.
Επίσης στα θετικά αυτής της χρονιάς ανήκουν οι εκδρομές μαζί με τις αμέτρητες
αναμνήσεις που άφησαν!
Γενικά αυτή η χρονιά είχε πολλά θετικά αλλά είχε και αρνητικά. Όπως τον
χρόνο προσαρμογής στις αρχές και το ατελείωτο διάβασμα. Τέλος τα τεστ, τα
διαγωνίσματα και οι εξετάσεις που σε κάνουν να εξουθενώνεσαι από την κούραση
και να περιμένεις με αγανάκτηση και απέραντη ανυπομονησία το καλοκαίρι!!
Με αγάπη
Η εξαδέλφη σου,
Αγγελίνα Θώδη A2
«Νότια Πίνδος – Περτουλιώτικα λιβάδια»
«Περτουλιώτικα λιβάδια». Ένα θαυμάσιο μέρος για όλες τις εποχές. Το
καλοκαίρι η φύση ζωντανεύει. Κυρίαρχο χρώμα το πράσινο. Στα δάση οι φυλλωσιές
των δένδρων πυκνώνουν και στα λιβάδια ξεχειλίζουν οι μυρωδιές – τα αρώματα των
λουλουδιών. Αφθονία ζώων και πουλιών απολαμβάνουν να ζουν σ’ ένα τόσο
μαγευτικό τοπίο. Κοπάδια από αγελάδες με τα μικρά τους βόσκουν αμέριμνα και
αδιάκοπα στο καταπράσινο χορτάρι. Μικρές ομάδες πανέμορφων αλόγων δείχνουν
τις ικανότητές τους τρέχοντας περήφανα σε όλο το χώρο. Αν είσαι τυχερός μπορεί
να δεις και κάποια άγρια ζώα να ξεπροβάλουν από το δάσος, ελάφια, ζαρκάδια,
λαγούς, αλεπούδες κ.ά.
Στα σκιερά μέρη κάτω από πανύψηλα έλατα ξεπροβάλουν διάσπαρτες σκηνές
κατασκηνωτών, άλλες προσωρινές
για μία ημέρα και άλλες για ολόκληρες
εβδομάδες ή μήνες.
Το χειμώνα, το τοπίο είναι εξίσου μαγευτικό όπως το καλοκαίρι. Μόνο που
τώρα το χρώμα που κυριαρχεί είναι το λευκό και όχι το πράσινο. Κάθε χειμώνα τα
«Περτουλιώτικα λιβάδια» καλύπτονται με ένα παχύ στρώμα χιονιού. Τα δέντρα
στολίζονται στα λευκά και τα κλαδιά τους σχεδόν αγγίζουν τη γη από το βάρος του
χιονιού. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κάποιες φορές και όλη την ημέρα, τα
ρυάκια που διασχίζουν τα λιβάδια, παγώνουν στην επιφάνεια τους δημιουργώντας
ένα τεράστιο παγοδρόμιο.
Αυτή την εποχή στην περιοχή λειτουργεί Χιονοδρομικό Κέντρο που είναι η
κύρια πηγή τουρισμού το χειμώνα. Οι πίστες του, ιδίως τα Σαββατοκύριακα, είναι
γεμάτες από σκιέρ που κατεβαίνουν με ταχύτητα στις πλαγιές και ο χώρος
υποδοχής για το τελεφερίκ είναι πάντα γεμάτος από μικρούς και μεγάλους που
περιμένουν για μια βόλτα στο καταφύγιο, στη κορυφή του βουνού.
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Τα «Περτουλιώτικα λιβάδια» δεν χάνουν ποτέ την ομορφιά τους και τώρα που
πλησιάζουν Χριστούγεννα θα βάλουν τα καλά τους και θα περιμένουν τους
επισκέπτες τους!!!
2/12/2011
Πατρίκης Σωτήρης Α4
«Ένα φανταστικό επεισόδιο σε φουρτουνιασμένη θάλασσα»
Το πλοίο ξεκίνησε, αν και ο καιρός ήταν πολύ κακός. Από την πρώτη στιγμή
άρχισα να φοβάμαι. Κοιτούσα γύρω μου, όλα μου φαινόταν σαν μια μεγάλη τραμπάλα.
Μία έβλεπα τις ψηλές κορυφές, μία τη φουρτουνιασμένη θάλασσα.
Τα είχα χάσει, το στομάχι μου ανακατευόταν. Ανοιχτήκαμε στη θάλασσα, ο
αέρας φυσούσε, κύματα στη θάλασσα, σύννεφα και αστραπές στον ουρανό και το
καράβι να πάει πάνω κάτω. Να βλέπεις μικρά παιδιά να παρασύρονται από τον
τρομερό αέρα και οι γονείς τους να προσπαθούν μάταια να τα κρατήσουν στη θέση
τους. Εγώ δεν ήξερα που πατάω και που βρίσκομαι, δεν ήξερα αν έπρεπε να καθίσω
ή να μείνω όρθια. Καθόμασταν έξω για να μας χτυπάει λίγος κρύος αέρας για να μην
ζαλιστούμε πολύ. Ένα μεγάλο κύμα χτύπησε το πλοίο, το νερό πετάχτηκε στα
πρόσωπά μας ενώ το ίδιο το καράβι πήρε κλίση. Φοβήθηκα, έπεσα κάτω, παραλίγο
και θα γλιστρούσα μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Μετά από αυτό αποφασίσαμε
να πάμε να κάτσουμε μέσα. Ανυπομονούσα τόσο πολύ να πατήσω το πόδι μου στη
στεριά, και γι’ αυτό έκανα και εκατοντάδες προσευχές για να φτάσουμε σώοι στο
λιμάνι του Πειραιά.
Επιτέλους! Μετά από πολύ ώρα ταλαιπωρίας φθάσαμε στην Αθήνα. Με το που
κατεβήκαμε τα έβλεπα όλα να γυρνάνε γύρω μου, έπεσα κάτω και σηκώθηκα μετά
από 5 ώρες στο νοσοκομείο. Οι γονείς μου είπαν πως λιποθύμησα επειδή είχα
ταλαιπωρηθεί. Το επόμενο βράδυ μείναμε στο θείο και στη θεία μου και τα
διηγήθηκα όλα. ‘Ήμασταν πολύ τυχεροί που πιάσαμε λιμάνι είπε η θεία μου.
Από τότε φοβάμαι να ανεβαίνω σε πλοία έστω και αν έχει ελάχιστο κύμα.
13/12/2011
Νίκη Τσιλιλή Α5
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«Φιλία το μόνο τριαντάφυλλο χωρίς αγκάθι»
Στην σημερινή εποχή ο άνθρωπος αγοράζει τα πάντα με τα χρήματα. Μόνο ένα
δεν μπορεί να εξαγοραστεί, και αυτό είναι η φιλία.
Φίλος είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύεσαι, ξέρεις ότι δεν θα σε προδώσει
και θα είναι δίπλα σου, όταν τον χρειάζεσαι. Ο φίλος δείχνει κατανόηση και σε
βοηθάει να λύσεις τα προβλήματά σου. Σε βοηθάει να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Όταν
είσαι μαζί του, αισθάνεσαι όμορφα και ευχάριστα. Μπορείς να τους πεις τα μυστικά
σου ελεύθερα και να μοιραστείς μαζί του ευχάριστα γεγονότα που σου συμβαίνουν.
Σου δίνει κουράγιο, σιγουριά και αυτοπεποίθηση.
Νιώθεις ψυχικά πλήρης. Ο φίλος δεν χρειάζεται να σου προσφέρει δώρα, αλλά
να διαθέτει λίγο από τον χρόνο του για σένα. Ο πραγματικός φίλος βρίσκεται μαζί
σου στις χαρές και στις λύπες, χαίρεται μαζί σου, όταν είσαι χαρούμενος και
λυπάται και προσπαθεί να σε παρηγορήσει, όταν είσαι λυπημένος. Τέλος, οι
συμβουλές και οι κριτικές ενός πραγματικού φίλου μπορούν να σε βοηθήσουν να
βελτιώσεις τη συμπεριφορά σου απέναντι στους συνανθρώπους σου, αλλά και
γενικότερα τον χαρακτήρα σου.
Τελικά, μπορούμε να πούμε ότι φιλία είναι μια ψυχή σε δύο σώματα, γι’ αυτό και
είναι το μεγαλύτερο αγαθό στην ζωή ενός ανθρώπου, που τον κάνει ευτυχισμένο.
Γιώτη Κων/να Δήτρητα Β1
«Η σημασία της γλωσσομάθειας»
Στις μέρες μας ο αριθμός των μαθητών που ασχολούνται με την εκμάθηση μίας
ή περισσότερων ξένων γλωσσών είναι πολύ μεγάλος και αυξάνεται συνεχώς. Κατά
τη γνώμη μου, η γλωσσομάθεια είναι εξαιρετικά απαραίτητη και σημαντική για κάθε
νέο σήμερα, γιατί η σημασία της είναι μεγάλη και αξιόλογη σε πολλούς και διάφορους
τομείς τόσο της κοινωνίας όσο και του ατόμου.
Πρώτα απ’ όλα, η γλωσσομάθεια συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια του
νέου, καθώς δημιουργεί νέους ορίζοντες στον πνευματικό του κόσμο και τους
διευρύνει. Παράλληλα, διευρύνεται και αναπτύσσεται η κριτική του ικανότητα και η
σκέψη του μέσα από την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Επίσης, η γνώση μιας ξένης
γλώσσας δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους νέους να γνωρίσουν καλύτερα την
εθνική τους γλώσσα και μέσω της σύγκρισης της με μια άλλη γλώσσα να
συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητά της.
Επιπρόσθετα, η γλωσσομάθεια αυξάνει τις επαγγελματικές δυνατότητες του
μαθητή όταν εισέλθει στην αγορά εργασίας και αναβαθμίζει έτσι το μορφωτικό του
επίπεδο. Συγκεκριμένα, στη σύγχρονη κοινωνία ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ
μεγάλος και ιδιαίτερα εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα,
οι κενές θέσεις εργασίας να μειώνονται και να αυξάνεται το ποσοστό ανεργίας
κυρίως, στους νέους. Επομένως η γνώση, η γνώση μις ξένης γλώσσας βοηθάει το
νέο στην ευκολότερη ανάληψη εργασιακής θέσης και στην αύξηση του μισθού του σε
σχέση με ένα άτομο που δε διαθέτει πτυχίο ξένης γλώσσας.
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Ακόμα, η γλωσσομάθεια προσφέρει την ευκαιρία στο άτομο να επικοινωνεί με
ανθρώπους από άλλες χώρες και να είναι ικανός να ανταλλάξει τις ιδέες και τις
απόψεις του μαζί τους. Μέσω αυτής της δυνατής επικοινωνίας μπορεί να γνωρίσει
βαθύτερα τη κουλτούρα, τον πολιτισμό, τον τρόπο σκέψης ενός λαού και έτσι, να
απαλλαγεί από πιθανές προκαταλήψεις και προϊδεασμούς για άλλους λαούς.
Επιπλέον, εφόσον ένας νέος γνωρίζει μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, την ίδια
στιγμή μπορεί να απολαμβάνει την καλλιτεχνική δημιουργία αλλόγλωσσων χωρών,
όπως τραγούδι, κινηματογράφος ή και λογοτεχνία. Το γεγονός αυτό έχει ως
αποτέλεσμα ένας νέος να κατανοεί όχι μόνο τον εθνικό του πολιτισμό αλλά και τα
στοιχεία που διαφοροποιούν από την πολιτιστική ταυτότητα άλλων χωρών.
Τέλος, είναι ωφέλιμο και εποικοδομητικό οι μαθητές να ενασχολούνται με την
εκμάθηση μίας ή δύο ή και τρίτης γλώσσας, επειδή βελτιώνει το μέλλον
επαγγελματικά, τον καλλιεργεί πνευματικά και του προσφέρει επιπλέον γνώσεις.
Επίσης, το βοηθάει να επικοινωνεί και με ανθρώπους από ξένες χώρες, να έρχεται
σε επαφή με τους πολιτισμούς τους και έτσι, να διασκεδάζει τον εαυτό του
ταυτόχρονα με τη δημιουργία τους στις τέχνες. Το πιο σημαντικό όμως, είναι να
κατανοεί την εθνική του γλώσσα και πολιτισμό αλλά και την μοναδικότητά τους.
Γιάγκου Ευθυμία Γ1 28/11/2011
Στις μέρες μας η επιθυμία των ανθρώπων για μια ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα
σε όλα τα κράτη του κόσμου είναι απόλυτα δικαιολογημένη αλλά προς το παρόν όχι
εφικτή. Η εκπαίδευση είναι ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να συμβάλει πολύ
αποτελεσματικά όχι μόνο στην μείωση αλλά και στην εξάλειψη των πολεμικών
συγκρούσεων στο μέλλον.
Η παιδεία είναι ένα τομέας στον οποίο η κυβέρνηση θα πρέπει να δείξει
ιδιαίτερη προσοχή επειδή τα παιδιά είναι το μέλλον της χώρας. Δηλαδή μέσα από
την εκπαίδευση θα πρέπει να δημιουργηθούν κάποια άτομα καλλιεργημένα που θα
έχουν αρχές, συνείδηση και ιδανικά. Αυτά τα άτομα θα μάθουν να λύνουν τις όποιες
διαφορές τους με τον διάλογο και δεν θα καταφεύγουν στον πόλεμο ως εύκολη λύση.
Επίσης, στα σχολεία με την διδασκαλία ανθρωπιστικών μαθημάτων όπως η
ιστορία και η λογοτεχνία τα παιδιά θα καταλάβουν τα δεινά που προκαλεί ο πόλεμος.
Με αυτόν τον τρόπο θα μάθουν ότι η ειρήνη είναι ένα πολύτιμο αγαθό το οποίο δεν
πρέπει να χάσουν.
Τέλος, όλα τα σχολεία θα μπορούσαν να οργανώσουν προγράμματα ανταλλαγής
μαθητών με σχολεία άλλων χωρών. Αυτό θα ήταν πολύ καλό διότι οι μαθητές θα
γνώριζαν καινούργιες κουλτούρες και πολιτισμούς και θα διέκριναν πόσα κοινά
υπάρχουν μεταξύ όλων των ανθρώπων του κόσμου ανεξαρτήτως καταγωγής,
θρησκείας, γλώσσας και κουλτούρας.
Αν όλα αυτά ληφθούν υπόψη τότε θα έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα ώστε να
πάψουν πλέον οι συγκρούσεις μεταξύ των λαών και να επικρατήσει η ειρήνη.
Φώτης Κιουσεντερλής Γ2
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«Μια θετική πλευρά της σύγχρονης Ελλάδας»
Η Ελλάδα από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα είναι μια ξακουστή χώρα για
πολλούς λόγους, είτε θετικούς είτε αρνητικούς. Στην αρχαιότητα όταν κάποιος
αναφερόταν στην Ελλάδα, το μυαλό του πήγαινε στα γράμματα, τον πολιτισμό, τις
επιστήμες, την ιστορία και ακόμα εκεί πηγαίνει. Δυστυχώς όμως η Ελλάδα τη
σήμερον ημέρα δε φημίζεται για κάτι σύγχρονο και θετικό. Όλοι νομίζουν ότι αυτή η
χώρα δεν έχει τίποτα πέρα από την οικονομική κρίση, την πτώχευση, το κλέψιμο και
τους ανάξιους βουλευτές και υπουργούς. Κανένας δε σκέφτεται τους λόγους για
τους οποίους υπάρχουν και θα υπάρχουν για πολύ καιρό ακόμα, τουρίστες που
επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους σε κάποιο ελληνικό νησί, κανένας δε
σκέφτεται για ποιο αιτία υπάρχουν τόσοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που θαυμάζουν
αυτή τη μικρή αλλά υπέροχη χώρα.
Αν αρχίσει κάποιος να λέει τα όμορφα της Ελλάδας, προφανώς δε θα
τελειώσει ούτε μέχρι τον άλλο μήνα όμως αφού πρέπει να αναλύσω ένα από αυτά θα
επιλέξω το πιο βασικό: τη θάλασσα. Σε όλο τον κόσμο δεν μπορεί να βρεθεί τέτοια
θάλασσα, δεν μπορούν να βρεθούν τέτοιες παραλίες, τέτοια νερά, τέτοια νησιά.
Χάρη σε αυτή τη θάλασσα, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι με δουλειά, είτε ως ψαράδες,
είτε ως ναύτες ή καπετάνιοι. Χάρη σ’αυτή τη θάλασσα, η χώρα μας προσελκύει
τόσους επισκέπτες κάθε καλοκαίρι, τους οποίους αν ρωτήσετε θα σας πουν ότι αν
όχι το καλύτερο ότι τότε η Ελλάδα είναι ένα από τα καλύτερα μέρη που έχουν
επισκεφτεί.
Νέοι, γέροι, παιδιά, μόνοι τους ή με παρέα, οικογένειες ή ζευγάρια
απολαμβάνουν κάθε χρόνο τις ελληνικές παραλίες οι οποίες είναι πανέμορφες,
καθαρές και απευθύνονται σε όλα τα γούστα. Υπάρχουν ερημικές παραλίες για
αυτούς που θέλουν να χαλαρώσουν, υπάρχουν παραλίες με μπαράκια για αυτούς που
θέλουν να ξεφαντώσουν όπως υπάρχουν και αυτές οι παραλίες που είναι κάπου στη
μέση, για αυτούς που θέλουν ησυχία αλλά θέλουν και κόσμο γύρω τους. Οι
άνθρωποι κυρίως στα νησιά είναι πολύ φιλόξενοι και περιποιούνται τους ξένους.
Έτσι όλοι οι τουρίστες απολαμβάνουν καλές διακοπές οι οποίες συμπεριλαμβάνουν
καλοπέραση και καλή μεταχείριση. Φυσικά όμως όλη η ομορφιά και όλα τα θετικά
στοιχεία της Ελλάδας δεν είναι στα νησιά. Οποιοδήποτε μέρος επισκεφτεί κάποιος
ξένος θα ξετρελαθεί γιατί πάνω απ’ όλα η Ελλάδα είναι όμορφη.
Μια χώρα δεν γίνεται να χαρακτηρίζεται από την οικονομική της κατάσταση
αλλά από τους ανθρώπους και την ομορφιά της. Έτσι και η Ελλάδα δε θα έπρεπε να
θεωρείται «άθλια» όπως την έχουν αποκαλέσει μερικοί μόνο και μόνο γιατί την
χτύπησε η κρίση. Η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα η οποία έχει υποτιμηθεί και γι’
αυτό κανείς δε βλέπει τα θετικά της και αυτό δεν της αξίζει.
Μπαντή Δήμητρα Γ3
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«Πως μπορεί να συμβάλει η εκπαίδευση στην υπόθεση της ειρήνης»
Ο πόλεμος είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο που πλήττει πολλές χώρες του
κόσμου. Για τον περιορισμό του διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο αρκετοί παράγοντες.
Ένας από τους βασικού φορείς αγωγής και κοινωνικοποίησης του ατόμου, που
μεταδίδει αξίες και ιδανικά, είναι το σχολείο. Μεταξύ άλλων μπορεί να συμβάλει
στην διαμόρφωση φιλειρηνικής πολιτικής, προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλή
λειτουργία της σχολικής κοινότητας και να θέσει τις βάσεις για ειρηνική συνύπαρξη
στην κοινωνία. Και αυτό διότι καταδικάζει κρούσματα βίας, εγκληματικής διάθεσης
και ενστερνίζεται την έννοια του διαλόγου.
Ένας τρόπος με τον οποίο το σχολείο μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση της
ειρήνης είναι η οργάνωση προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών. Η εκπαιδευόμενοι
μαθητές μεταβαίνουν σε κάποια χώρα του εξωτερικού και τους δίνεται η
δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με άλλη νοοτροπία, ήθη και έθιμα. Έτσι, με την
γόνιμη ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων αποκτούν γνώσεις για άλλους λαούς,
διευρύνουν τους ορίζοντές τους και εκσυγχρονίζουν τις σκέψεις τους. Με τον τρόπο
αυτό, συνειδητοποιούν πως αν και ανήκουν σε διαφορετικά κράτη έχουν αρκετά
κοινά στοιχεία, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν δημιουργικά, αποφεύγοντας
διαμάχες και συγκρούσεις.
Κάτι παρόμοιο αποτελεί και η δια-δικτυακή μάθηση. Επικοινωνώντας μέσω
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι μαθητές ανταλλάσουν απόψεις και συνεργάζονται. Με
τον διάλογο γίνονται δεκτικοί σε νέες ιδέες, ενώ αποφεύγεται η στασιμότητα.
Επιπλέον, στα πλαίσια λειτουργίας των πολυ-πολιτισμικών σχολείων, όπου
συνυπάρχουν από διάφορα έθνη, διαπιστώνουν ότι παρά την διαφορετικότητα τους,
έχουν τις ίδιες ικανότητες και μπορούν να συμβιώσουν ειρηνικά χωρίς να
αντιμετωπίσουν προβλήματα.
Παράλληλα, οι καθηγητές μπορούν μέσα από κάποια μαθήματα όπως η Ιστορία
και η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή να μιλήσουν στους νέους για τον πόλεμο και να
τονίσουν τις αρνητικές συνέπειες που προκαλεί. Αναφερόμενοι σε παλαιότερες
διπλωματικές διακρατικές σχέσεις έχουν την ευκαιρία να τους εξηγήσουν πως η
ειρηνική επίλυση διαφορών, οι υποχωρήσεις και οι συμβιβασμοί είχαν ως
αποτέλεσμα την ανάπτυξη σε αρκετούς τομείς. Ακόμη, με την εκπόνηση ομαδικών
εργασιών, καλλιεργείται ένα συλλογικό πνεύμα μεταξύ των μαθητών και οι
τελευταίοι συνειδητοποιούν πως ο καλύτερος τρόπος για να συνυπάρξουν είναι η
αποφυγή βίας και επιθετικής συμπεριφοράς.
Επιπρόσθετα είναι γεγονός πως τα φαινόμενα που παρατηρούνται στην
κοινωνία υιοθετούνται και από την σχολική πραγματικότητα. Οι εκπαιδευτικοί όταν
παρατηρούν τέτοιου είδους συμπεριφορές, πρέπει να τις καταστέλλουν
επιβάλλοντας διάφορες ποινές και κυρώσεις. Με αυτές έχουν στόχο όχι μόνο την
τιμωρία, αλλά και την κατανόηση του λάθους και το σωφρονισμό των υπολοίπων.
Τέλος, αφιερώνοντας κάποιες ώρες από την διδασκαλία έχουν την δυνατότητα να
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ενισχύσουν την έννοια της διαλλακτικότητας και να μεταδώσουν στους μαθητές
αξίες, που θα τους αποτρέψουν από κάθε βίαιη συμπεριφορά.
Με βάση όλα τα παραπάνω, συμπεραίνουμε πως το σχολείο αποτελεί την
μικρογραφία της κοινωνίας μας. Για το σκοπό αυτό, με τις απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της
ειρήνης, αποτρέποντάς τους από το να γίνουν μελλοντικά εκκολαπτόμενοι
εγκληματίες ή να υιοθετήσουν ακραίας μορφής συμπεριφορά.
Τσίγκα Ειρήνη Γ 4
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1ο Γυμνάσιο Τρικάλων Σχ. έτος 2011-12

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας σε
συνεργασία με τη διεύθυνση της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης έστειλε πρόσκληση στα σχολεία της
κοινότητας με στόχο τη συμμετοχή των
εκπαιδευτικών σε ομάδες συζήτησης με θέματα που
αφορούν το σχολικό πλαίσιο.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 201112 ως 1ο Γυμνάσιο επικοινωνήσαμε με την
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας η οποία
ανταποκρίθηκε εγκαίρως στο αίτημά μας για
οργάνωση ομάδας εντός του σχολείου και
ορίσαμε θέματα όπως διαφορετικότητα –
επικοινωνία – συνεργασία με στόχο την
ενημέρωση και τη συζήτηση σε σχέση με
προβλήματα που αφορούν τη σχολική
κοινότητα.
Έτσι στο 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων κατά τη σχολική χρονιά 2011-12 οργανώθηκαν
συναντήσεις και επαφές με ειδικούς.

Πρωταρχικός στόχος ήταν η ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής
υγείας της σχολικής κοινότητας, μέσω
συναντήσεων και οργάνωσης της ομάδας
εκπαιδευτικών. Επιπλέον, σε βάθος χρόνου, η
ανάπτυξη ενός δικτύου αλληλοϋποστήριξης και
αυτοβοήθειας στην εκπαιδευτική κοινότητα.

1ο Τεύχος

2011 - 12

77

1ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Όλοι οι συμμετέχοντες στα Βιωματικά
σεμινάρια, του Συλλόγου του 1ου Γυμνασίου
Τρικάλων,
θέλουμε
και
δημόσια
να
ευχαριστήσουμε την Κινητή Μονάδα Ψυχικής
Υγείας για το έργο και τη στήριξη που μας
παρείχε για να μπορέσουμε να πετύχουμε
καλύτερη διαχείριση της τάξης.
Προγραμματίζουμε για την επόμενη σχολική χρονιά, βιωματικά σεμινάρια και για
τους μαθητές για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να αγκαλιάσουμε με περισσή
αγάπη τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα φοιτήσουν στο τμήμα ένταξης, το
οποίο θα λειτουργήσει στο σχολείο μας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2012-13.
Οι συμμετέχοντες στα Βιωματικά σεμινάρια

κινητή μονάδα ψυχικής υγείας ν.Τρικάλων
Συγγρού 32 / 42100 Τρίκαλα / τηλ. 24310-73385 / φαξ 24310-73374 / e-mail: km@syn-eirmos.gr
Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Ν. Τρικάλων
χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και
εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου.
Με την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας μπορείτε να επικοινωνείτε
τηλεφωνώντας στο 24310 73385 ή απευθυνόμενοι στα Κέντρα Υγείας, τα
Περιφερειακά Ιατρεία του Νομού, καθώς και στο Ψυχιατρικό Τμήμα του
Νοσοκομείου Τρικάλων.
Όλες οι υπηρεσίες της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας παρέχονται δωρεάν.
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«Καινοτομώ – Δρω – ενεργώ»
Η αποχαιρετιστήρια πανηγυρική εκδήλωση άρχισε με την ομιλία από τη
Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων Αποστόλου Μαριάννα
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι μας,
Αγαπητοί μου συνάδελφοι, Αγαπητοί μου μαθητές και
μαθήτριες, σας καλωσορίζουμε στην αποχαιρετιστήρια
εκδήλωση του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων. Tο 1ο Γυμνάσιο
συμπληρώνει φέτος 130 χρόνια, είναι το παλιότερο, το
ιστορικότερο και ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία της
πόλης με πολύπλοκα κτιριακά προβλήματα λόγω της
παλαιότητας του κτιρίου, της συστέγασης και της έλλειψης υποδομών, αλλά με
όραμα, αγώνα, δράση και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Ένα αύριο που με κόπους
και αγώνα οι σημερινοί μας μαθητές και μαθήτριες θα καταστούν ενεργοί και
υπεύθυνοι πολίτες, αφού πρώτα καλλιεργήσουν στο μέγιστο τις ικανότητες τους και
αποκτήσουν κοινωνικές, τεχνολογικές και γνωστικές δεξιότητες.
Η αποψινή γιορτή μας έχει δυο στόχους. Κατ’ αρχάς τον αποχαιρετισμό των
μαθητριών και των μαθητών της Γ΄ Τάξης, τους οποίους θα θυμόμαστε με αγάπη –
κι ελπίζουμε κι αυτοί εμάς-και τους ευχόμαστε καλή πρόοδο στη συνέχεια των
σπουδών τους και επίτευξη των στόχων τους. Ο δεύτερος στόχος της αποψινής
εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των καινοτόμων προγραμμάτων μέσα από τα οποία οι
μαθήτριες και οι μαθητές που ενεπλάκησαν, είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν
κοινωνικές δεξιότητες, στρατηγικές μάθησης και επίλυσης προβλημάτων, να
αναπτύξουν θετικές στάσεις και αξίες στην κοινωνική τους ζωή, να εκτιμήσουν την
αξία της ενεργούς συμμετοχής σε συλλογικές προσπάθειες, να συνειδητοποιήσουν
τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα
προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν, ώστε να
συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους.
Η δημιουργία μιας κοινωνίας, με κύρια χαρακτηριστικά την αλληλοκατανόηση,
τη συνεργασία και την υπευθυνότητα σμιλεύεται στο σχολείο. Η ολοπρόθυμη και
ενεργός συμμετοχή των μαθητών στα καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικής και
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας και σταδιοδρομίας, πολιτιστικών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων αποδεικνύει ότι το έδαφος είναι πρόσφορο και πρέπει
να υποστηρίζεται με κάθε μέσο από οποιοδήποτε σχολείο, εάν επιθυμούμε να
προσφέρουμε ολοκληρωμένη παιδεία στους μαθητές και στις μαθήτριες. Αυτοί ως
αυριανοί πολίτες θα συμβάλουν ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη
βελτίωση της παιδείας, στη βελτίωση της δημοκρατίας.
Τόσο η απόκτηση γνώσεων όσο και η ενασχόληση με την εκπόνηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων απαιτούν μόχθο και αγώνα, αλλά έχουμε υποχρέωση
να μάθουμε στα παιδιά να αγωνίζονται. Διαφορετικά «… δεν έχουμε δικαίωμα να
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τα κοιτάμε στα μάτια, γιατί σήμερα είμαστε ένοχοι. Είμαστε ένοχοι, όπως
έγραψε ο Αντώνης Σαμαράκης εμείς οι μεγάλοι, στα χρόνια και στα αξιώματα.
Και μπροστά στα μάτια ενός παιδιού πρέπει να σκύβουμε με συντριβή το κεφάλι,
και αν μπορούσα κάπως να το κοιτάξω θα του έλεγα, σε παρακαλώ να
αγωνιστείς, γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγώνα, να μείνεις έτσι όπως είσαι
σήμερα, στα φυσικά σου χρώματα αυθόρμητος, ειλικρινής χωρίς υποκρισίες σε
όλους τους τομείς, να είσαι πάντα ο εαυτός σου, να αγωνιστείς αλλά να μείνεις
όπως είσαι»!
Απόψε θέλουμε με ήχους, χρώματα και ζωγραφιές να ξυπνήσουμε ξεχασμένα
παιδικά συναισθήματα. Συναισθήματα που με τη σειρά τους θα δώσουν τη θέση τους
σε αξίες. Αξίες σημαντικές για την κοινωνία μας όπως είναι η φροντίδα, η
προστασία, η προσφορά, η αλληλεγγύη, η αγάπη, η φιλία αλλά και ο σεβασμός.
Θέλουμε με τη σημερινή μας γιορτή να θυμηθούμε την απάντηση που έδωσε ο
αρχηγός μιας φυλής Ινδιάνων, ο Σιάτλ, προς τον πρόεδρο της Αμερικής Φραγκλίνο
Πήρς, όταν εκείνος ζήτησε να πουλήσει στην κυβέρνηση τη γη του. Τα λόγια αυτά
έχουν πολλά να μας διδάξουν για το σεβασμό που έδειχνε ο λαός του προς το
φυσικό περιβάλλον. «Αυτή η Γη μου είναι ακριβή. Όποιος τη βλάφτει καταφρονεί
το Δημιουργό της. Όταν όλα τα βουβάλια σφαχτούν, όταν όλα τα άγρια αλόγατα
μερέψουν, όταν την ιερή γωνιά του δάσους τη γιομίσει το ανθρώπινο χνώτο και
το θέαμα των φουντωμένων λόφων το κηλιδώσουν τα σύρματα του τηλέγραφου
με το βουητό τους, τότε πού θα βρεις το ρουμάνι; Πού να βρεις τον αϊτό; Και
τι σημαίνει να πεις έχει γεια στο φαρί σου και στο κυνήγι; Σημαίνει το τέλος
της ζωής και την αρχή του θανάτου».
Τα λόγια του Ινδιάνου αρχηγού δεν είναι επίκαιρα μόνο για το περιβαλλοντικό
τους μήνυμα. Είναι διπλά επίκαιρα, γιατί μας θυμίζουν ότι κάθε λαός έχει την
ευθύνη και την υποχρέωση της προστασίας της γης και του φυσικού πλούτου που
του κληροδοτήθηκε από τους προγόνους. Ανάλογη λοιπόν, πρέπει να είναι και η
απάντηση των Ελλήνων, πολιτών και πολιτικών,
απέναντι στις απειλές και τους κινδύνους που
αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.
Ακολούθησε η παρουσίαση των καινοτόμων
προγραμμάτων που εκπονήθηκαν στο σχολείο μας
κατά τη φετινή χρονιά.
1. «Το ελαιόλαδο πηγή υγείας και πλούτου για τη χώρα μας» .
Γύρω από τη Μεσόγειο δημιουργήθηκε ένας πολιτισμός σχετικά με το ιερό δέντρο
της ελιάς και το πολύτιμο ελαιόλαδο «το υγρό χρυσάφι» όπως το αποκαλεί ο
Όμηρος. Σήμερα στον τόπο μας χιλιάδες ελαιόδεντρα έχουν αλλάξει το τοπίο της
περιοχής. Το ελαιόλαδο της περιοχής μας είναι ποιοτικά άριστο, χρήσιμο για τη
σωστή λειτουργία του οργανισμού μας αποτελεί πρόληψη για την υγεία μας, φάρμακο
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και άριστο καλλυντικό για τα περισσότερα μέρη του σώματός (πρόσωπο, μαλλιά,
νύχια κ.ά.). Τα τελευταία τριάντα χρόνια η ελιά προσφέρει ένα καλό εισόδημα στους
καλλιεργητές της περιοχής μας και παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία του τόπου
μας.
2. «Ελιά, σύμ βολο γα λήνης, γονιμ ότητας, ειρήνης» Στην ελληνική
παράδοση η Ελιά είναι το δέντρο της ειρήνης. Η ίδια η Ειρήνη εικονιζόταν με κλαδί
ελιάς στα χέρια της. Οι αγγελιοφόροι που στέλνονταν για να μεταφέρουν το μήνυμα
της ειρήνης ή να ζητήσουν ανακωχή έπρεπε να κρατούν στο χέρι τους κλάδον
ελαίας. Η φράση «κλάδον ελαίας» διατηρείται ακόμη στην ελληνική γλώσσα ως
δηλωτική ειρηνευτικών προσπαθειών «τείνει κλάδον ελαίας ή ήρθε με κλάδο
ελαίας».
3. «Η ελιά και τ ο ελαιόλαδο στη θρησ κεία και στην παράδοση» .
Ιερό σύμβολο του κύκλου της ζωής χρησιμοποιείται σε όλες τις σημαντικές στιγμές
και τελετουργίες, γέννηση, βάπτιση, γάμο και θάνατο. Με λάδι ελιάς ανάβουν τα
καντήλια στις εκκλησιές μας και παρασκευάζεται το Άγιο Μύρο. Το αγιασμένο από
την εκκλησία λάδι θεωρείται από τους πιστούς φυλαχτό και βοήθεια για κάθε
δύσκολη στιγμή.
4. «Μουσική και Ζωγραφική - Κοινός τόπος. Τα παιδιά δημιουργούν τον
κόσμο που ονειρεύονται». Μέσα από μια διαθεματική μελέτη Εικαστικών και
Μουσικής, στην Τρίτη Γυμνασίου επιχειρήθηκε ένα ταξίδι στον κόσμο της τέχνης,
ώστε να γίνει αντιληπτή η συνοχή και αλληλεπίδρασή τους. Οι ανταλλαγές μεταξύ
των συνθετών και των εικαστικών είναι συχνό φαινόμενο στον 20ο αιώνα. Ο 20ος
αιώνας μπορεί να περιγραφεί σαν μια αναζήτηση νέων μορφών αφήγησης.
Πειραματιστήκαμε και παίξαμε. Βαδίσαμε στο δρόμο του μοντερνισμού και
συνθέσαμε από όλα τα έργα των μαθητών ένα έργο κολλάζ που μπορεί να
ερμηνευτεί ταυτόχρονα μουσικά και οπτικά.
5. Αισιοδοξία
μέσα στην μελαγχολία : Καραγκούνας patterns.
Στην παρούσα μελέτη απασχολήθηκαν καθηγητές από διαφορετικά πεδία. Έγινε
σύνδεση της παράδοσης με το σήμερα, μέσα από τη μελέτη της έννοιας του pattern
(μοτίβο), κοινή μέθοδο διακόσμησης μέχρι σήμερα. Αυτό αποτέλεσε ένα
περιπετειώδες ταξίδι στον κόσμο της τέχνης, ώστε να έρθουν οι μαθητές σε επαφή
με ένα σημαντικό τμήμα της τοπικής τους παράδοσης, τις ελληνικές παραδοσιακές
ενδυμασίες, συγκεκριμένα της «Καραγκούνας» και να εξερευνήσουν τις κοινωνικές
και πολιτιστικές αξίες της πατρίδας τους.
6. Όλα τριγύ ρω αλλάζ ουνε κι όλα τα ίδια μένου ν… Με την
ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, πιστεύουμε ότι οι μαθητές μπόρεσαν να
αποκτήσουν σεβασμό στην παράδοση. Οι χοροί που προτείνονται στο πρόγραμμα,
είναι κοινοί σε ολόκληρη την Θεσσαλία. Ενισχύουν τα κοινά χαρακτηριστικά των
ομάδων που κατοικούν στην Θεσσαλία και συνεισφέρουν στην κοινή Θεσσαλική
πολιτιστική ταυτότητα, που μπορεί με σαφήνεια να διαχωριστεί από τις υπόλοιπες
περιοχές της Ελλάδας.
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7. Τι μας ενώνει; Τι μας χωρίζει; Όλοι μαζί μπορούμε να γίνουμε
καλύτεροι. Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει τον 21ο αιώνα
και παρατηρείται παγκοσμίως. Οι Έλληνες και οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει μέσα
από την εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν οικουμενική εικόνα της Ελληνικής
κοινωνίας, να κατακτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να συμβιώσουν
αρμονικά σε μια δημοκρατική κοινωνία, να ευαισθητοποιηθούν και να αποδεχθούν τη
διαφορετικότητα ως κοινωνική αναγκαιότητα. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα
ανάμεσα στους Έλληνες και στους αλλοδαπούς μαθητές αναπτύχθηκαν σχέσεις
αλληλοσεβασμού, φιλίας και αποδοχής της διαφορετικότητας.
8. Οργανώ νουμε τη σχολική μας εκδρομ ή … Οι διδακτικές εκδρομές –
επισκέψεις αποτελούν μοναδική διδακτική ευκαιρία που δίνει τη δυνατότητα στους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να προσεγγίσουν το εξεταζόμενο θέμα στο φυσικό
του χώρο και να το επεξεργαστούν ποικιλόμορφα και ποικιλότροπα. Πρόκειται για
τη διαδικασία που “ανοίγει τις πόρτες του σχολείου” στη ζωή και κάνει πράξη το
σύγχρονο παιδαγωγικό αίτημα του “ανοιχτού σχολείου”. Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν
από τη ζωή, με τη ζωή, για τη ζωή. Το πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία στους
μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες για μέρη της Ελλάδας που θα μπορούσαν να
επισκεφτούν σε μια διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη και κατέληξαν να οργανώσουν
ένα διήμερο στη Φλώρινα και στην Καστοριά.
9. Η ομηρικ ή εποχή μέσα από εικόνες … Το κεντρικό θέμα της
Οδύσσειας αποτελεί ο νόστος του Οδυσσέα στην πατρίδα του, την Ιθάκη και ο
αγώνας να ξανακερδίσει τη γυναίκα του Πηνελόπη. Στην Οδύσσεια ο ποιητής να
μιλά για τον απλό άνθρωπο και την καθημερινή ζωή, την αγάπη για την πατρίδα, τη
φιλία, την ερωτική πίστη, την αγάπη για τη ζωή, την ανθρωπιά, την ευγένεια, την
ομορφιά και πάνω απ’ όλα τη δύναμη του ανθρώπου να τα καταφέρνει μπροστά στις
δυσκολίες της ζωής και να ξεπερνά τους κινδύνους χάρη στις ανθρώπινες αρετές
και ικανότητες.
10. Τα κάστρα της Ελλάδας: το φρούριο των Τρικά λων. Σύμφωνα
με τον Προκόπιο ανεγέρθηκε από τον Ιουστινιανό Α΄ πάνω στα ερείπια της
Ακρόπολης της Αρχαίας Τρίκκης. Το κάστρο αυτό αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα
ασφάλειας για την αρχική ανάπτυξη του οικισμού στις πλαγιές και στους πρόποδές
του. Σήμερα δεσπόζει στην πόλη των Τρικάλων και αποτελεί χώρο επισκέψιμο και
χώρο εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
11. Το βιομ ηχανικό μ νημείο του
Μύλου
Ματσόπουλου.
Ο
νερόμυ λος τ ου χθες, πολιτιστικό κέντρο του σήμε ρα. Ο Μύλος
Ματσόπουλου είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία Βιομηχανικής Κληρονομιάς
της χώρας μας. Κτίστηκε το 1884 και ήταν ο πρώτος κυλινδρόμυλος της Ελλάδας
και ο μεγαλύτερος των Βαλκανίων. Το 1977 ο τελευταίος ιδιοκτήτης, ο Ιωάννης
Ματσόπουλος, κληροδότησε τα κτίσματα και τη γύρω έκταση στο Δήμο Τρικκαίων,
ο οποίος αναπαλαίωσε και διαμόρφωσε το Μύλο σε χώρο πολιτιστικών
δραστηριοτήτων.
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12. Σχολεία υπερασπιστές των μαθητών. «Κάποια παιδιά μας έχουν ανάγκη,
ζητούν τη βοήθεια μας. Ας βοηθήσουμε τη UNICEF να βοηθήσει αυτά τα παιδιά».
Αυτό είναι το μήνυμα αγάπης που στέλνουν οι μαθητές της Ομάδας Αγωγής Υγείας
του σχολείου μας στα πλαίσια της συμμετοχής του στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα «Σχολεία Υπερασπιστές των παιδιών». Στόχος του προγράμματος είναι
η ευαισθητοποίηση των μαθητών/ μαθητριών για τα προβλήματα των συνομήλικών
τους στον αναπτυσσόμενο κόσμο και η ενίσχυση του έργου της UNICEF.
Τα δύο επόμενα που θα τρέξουν και την επόμενη χρονιά όπως:
13. Το διακρατικό πρόγραμμα «Free Med», ένα πρόγραμμα συνεργασίας
μεταξύ περιοχών γύρω από τη Μεσόγειο. Αφορά περιοχές που διαρρέονται από
ποταμούς. Σχολεία από πέντε χώρες Ελλάδα - Ιταλία – Γαλλία - Ισπανία Πορτογαλία συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στις περιοχές αυτές το υδάτινο στοιχείο
παίζει ρόλο όχι μόνο στην οικονομική αλλά και στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή
του τόπου και συνδέεται με την ιστορία και την παράδοση.
14. Το διετές πρόγραμμα «Χρυσοπράσινο φύλλο» μεταξύ των χωρών Ελλάδας
και Κύπρου που πέρα από τους στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
ελπίζουμε να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των σχέσεων των Κυπρίων και των
Ελλαδιτών εμπλεκόμενων μαθητριών-μαθητών, καθώς και των συντονιστών
καθηγητών. 14 μαθητές του σχολείου μας θα φιλοξενήσουν 14 μαθητές από την
Κύπρο με τη σειρά τους θα επισκεφτούν την Κύπρο και θα φιλοξενήσουν τους
Κύπριους μαθητές.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με θέμα: «Σχολικός Αθλητισμός και Αρχαίο Αθλητικό
Ιδεώδες»
Τελετή έναρξης
- Αναπαράσταση της αφής της Ολυμπιακής
φλόγας, λαμπαδηδρομίας
-

Ολυμπιακός Ύμνος (από τη χορωδία του
σχολείου)
Παρουσίαση των Ολυμπιακών Αθλημάτων
Παραδοσιακοί Χοροί Θεσσαλίας
(από τη χορευτική ομάδα του σχολείου μας)

Αγωνιστικό μέρος
-

Τελικός της σύνθετης σκυταλοδρομίας
Αγώνας Βόλεϊ
Απονομή επάθλων
Τελετή λήξης
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- Εθνικός Ύμνος
Η βραδιά έκλεισε από τη Διευθύντρια με τα εξής λόγια:
θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και
απευθυνόμενη σε σας ως εκπαιδευτικός να σας θυμίσω τα λόγια του Μίλτου
Κουντουρά: «… μαθητής μου εμένα δεν είναι ‘κείνος που αγαπά την ήρεμη κι
ακίνδυνη ζωή, τη στρωμένη με λουλούδια, αλλά εκείνος που μέσα του έχει
ξυπνήσει η ανησυχία. Μαθητής μου δεν είναι ‘κείνος που θα μ’ αγαπήσει με μια
θηλυκιά και μαλακή άγονη αγάπη, αλλά εκείνος που ακολουθώντας τις αρχές
της επικίνδυνης πάλης θα με φτάσει και θα με ξεπεράσει, αρνούμενος ίσως στο
τέλος και εμένα». Θέλω να ζητήσω από τους γονείς να στέκονται με αγάπη δίπλα
στα παιδιά τους και να συνεργάζονται με το σχολείο ώστε να πετύχουμε καλύτερα
αποτελέσματα. Τέλος θέλω να σας βεβαιώσω ότι οι εκπαιδευτικοί του 1ου Γυμνασίου
Τρικάλων φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε μαθήτριες και μαθητές με έντονη
προσωπικότητα, με ανησυχίες και προβληματισμούς, μαθήτριες και μαθητές που θα
τους οδηγεί το πνεύμα των στίχων του Ποιητή Οδυσσέα Ελύτη:
Παραλαμβάνεις απ’ τους Δίες τον κεραυνό
Και ο κόσμος σου υπακούει. Εμπρός λοιπόν
Από σένα η άνοιξη εξαρτάται. Τάχυνε την αστραπή
Πιάσε το ΠΡΕΠΕΙ από το ιώτα και γδάρε το ίσαμε το πι.
Ευχαριστώ όλους τους μαθητές και όλους τους καθηγητές του σχολείου μας που
δούλεψαν και βοήθησαν να διοργανωθεί η αποψινή αποχαιρετιστήρια βραδιά.
Ευχαριστούμε τους μουσικούς Παπαγεωργίου Νεκτάριο (κλαρίνο), Σούλτη
Γιάννη (βιολί), Ντούμα Απόστολο (Κρουστά) που πρόθυμα στήριξαν την προσπάθειά
μας.
Ευχαριστούμε τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Τρικκαίων
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» για την παραχώρηση των παραδοσιακών στολών «Καραγκούνα»
για τα κορίτσια.
Ευχαριστούμε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Αγ. Αθανασίου Μπάρας για την
παραχώρηση των παραδοσιακών στολών «Μπουραζάνι» για τα αγόρια.
Ευχαριστούμε την εταιρεία «Κλιάφα», την εταιρεία «Όλυμπος/Τυράς», τα
ζαχαροπλαστεία «Ένα και κάτι», «Γάλλου», «Γιαννής» «Νάκα», «Μέλισσα», την
αρτοβιομηχανία «Διαλεχτό» και Αρτογεύσεις» για τη χορηγία τους. Ευχαριστούμε
το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για το μπουφέ που ετοίμασαν. Τέλος
ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.
Μετά τη λήξη ακολούθησε ξενάγηση στην Έκθεση και δεξίωση.
Η Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων
Αποστόλου Μαριάννα
Καθηγήτρια Γαλλικών
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1ο Γυμνάσιο
Τρικάλων
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση
του σχολείου μας που θα γίνει στον προαύλιο χώρο
με θέμα

Τρίτη 15 Μαΐου, ώρα 20:00
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει
ιδιαίτερα.
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